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Bezptatna infolinia: 0-800 66-002 

Zamowienie i pelna informacja nic nie kosztuje! 
Infolinia czynna: 
pon. - pt. 10.00-20.00, sobota 10.00-16.00 

Wszystkie ceny zawieraj^VAT. Wysytka za darmo, 
odbior za zaliczeniem pocztowym, realizacja 
zamowienia do 7 dni roboczych. 

Kllka hltow z naszej oferty: 
Quake II 125 zt, Final Liberation 139 zt, Carmageddon 89 zl, Zork 
Grand Inquisitor 134 zl, Hexen II 125 zt, Tomb Rider II 134 zt, Dark 
Reign 107 zl, Heavy Gear 134 zl, Star Control 130 zt, World League 
Basketball 139 zl, FIFA '98 134 zl, Panzer General 134 zt, Podwojne 
ktopoty Buda Tuckera 62 zt,Fighting Force 139 zt. 

A dig najmtodszych: 
Lasy Podpoduszanskie 98 zt, Czarownica Agata 53 zt, 
Multimedialne la, la, la 53 zt, Urodziny Prosiaczka 53 zt, Marzenia 
Zlotej Rybki 53 zt, Tomek i Oskar 89 zl, Sekrety Krola 62 zt, 
Herkules Animowana Bajka 143 zt 

Te i wiele innych tytutow znajdziesz w naszym bezplatnym katalogu 

i na stronie internetowej WWW.market2000.pl 
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0 zeszytadi, samolocie i rzeczach nierealnych. 
Jurek Poprawa: O co wl&dwie chodfl z tymi zeszytami? Jakas a'fcra cry co? Od kilku tygodni 

calc tabuny podcncrwowanycli nastolatkow zaczepiaj^ mnm kiedy spokojnie przejgbadzamsi? p© 

rtaszym piastowskim grodzie i pytajq, czy nie moglbym sprzedac ini paru zeszytow z grami kom- 

putcrowymi. 

Zbyszek Banski: No jak to! To S3 przeciez to same zeszyty, w ktorych ostatnio rysnjesz sobie 

swiecowynii kredkami. Nazywaj^ si$: “Kolckcja Komputerowych Gicr CD-Action” (po angieU 

sku CO-Action Computer Games Collection). Nie pami?tasz? 

Jurek: Aha! Terazjuz sobie przypominam, Dostalcrn je za zastugi w krzewieuin idei pokojowych 

w grach FPP. Ale ja wca!c nie mam zarfiiarti sprzcdawac nikomu moich sekremyeh notatek i 

rysunk6w, Szczegolnic niepelnoletnim. 

Zbyszek: Bo wcalc nie muslsz tego robic. Wkazdym inicseic w Polscc mozrta kupic takie zeszy- 

ty I nie ma najmnicjszego powodu do niepokoju. Kazdy sklep papierniezy albo juz ma, albo nie- 

diugo b?dzic miat je w sprzedazy. My nimi oczywiscte nie handlujcmy ale szczcrze mozemy 

wszystkim takie zcszyty potecic Przydadz^ si? w szkole, bo przeciez wakaeje nie trwaj^ wiecz- 

nie,i. 

Jurek: Jasne, Ludkowie pytajeie w sklepach o zeszyty szkolnc z lugiein CD-Action. bo ja swoich 

nikomu nie oddam. Zanim jednak pop?dzicie na ztamanie karku do najblizszego papierniczego, 

przejrzyjcie sobie numer czasopisma CD-Action, ktory szcz?sliwym zrzqdzeniem losu trzymacie 

akurat w r?kach. 

Zbyszek: Proponuj? najpierw rozerwac foli? na kompakeie (i tak wiem, zejuz to dawno zrobili- 

scie) i czym pr?dzej zrobic uzytek z F/A-18 Horneta 3.0. Dluga nazwa, ale to przeciez nie byle co 

- pelna wersja doskonalej, w miar? nowej gry wartej duzo wi?cej niz 100 zl! A co powiecie na 

peln^ wersj? Posera? A demka - prawda, ze niczego sobie? No, tym razem chyba trafilismy w 

dziesi^tk? z plytkami? 

Jurek: Dobrze powiedziane, zwlaszcza, ze w tym numerze pierwszy raz w historii naszego mie- 

si?cznika przyznalismy grze not? 10/10. To taki nast?pny “strzal w dziesi^tk?”! 

Zbyszek: Nie bylismy do korica zgodni i w redakcji dlugo toezyly si? zazarte boje (bo kiedys 

obiecalismy sobie, ze dziesi^tk? damy tylko grze zeslanej ludzkosci w darze z niebios), ale Unreal 

na pewno jest grq przelomowq. i mozna by nawet zaiyzykowac stwierdzenie, ze dzi?ki niemu 

weszlismy o dwa lata wczesniej w trzecie tysi^clecie. Tak w ogole to inne bardzo dobre gry mialy 

troch? pecha, ze ich recenzje musialy znalezc si? obok Unreala. Przeciez takie tytuly jak Com¬ 

mandos Behind Enemy Lines, Final Fantasy VII, Conflict Freespace, Wargames czy Deathtrap 

Dungeon same w sobie moglyby bye “gwozdziami numeru”. A tak... 

Jurek: A tak czytelnicy znowu sami b?d^ musieli sprawdzac, czy aby recenzenci CD-Action nie 

przegi?li swoich ocen w do! albo i w gor?. 

Zbyszek: I dobrze, ze tak si? dzieje, bo przeciez nie jestesmy wcalc wyroczrii^ prawdy. Pokazuje- 

my tylko do niej kierunek. Reszta nalezy do czytelnikow albo jak kto woli - graezy. To oni wiedz^ 

najlepiej i glosuj^ na gry portfelami. 

Jurek: Amen. Swi?ta prawda, chociaz nie 

nalezy zapominac, ze nasi recenzenci to tez 

s^ graeze i to graeze (jak by tu powiedziec, 

zeby nie sklamac) - zawodowi. 

Zbyszek: C6z, zadna praca nie hatibi, jak 

mawial pewien bezrobomy teorctyk od spraw 

zatrudnienia. Do tego po pracy nalezy si? 

solidny wypoczynek. Czytelnikom doradzam 

intensywne wylegiwanie si? na plazy lub roz- 

luzniaj^ce marsze po gorach z CD-Action w 

plccakitj bo to w koheu nadal wakaeje. 

Jurek: Wakaeje... wypluj te slowo. Ja mia- 

lem wakaeje w lipeu. W pierwszy wtorek 

miesi^ca, od 10-tej do 13-tej, gdy w redakcji 

wyl^czyli pr^d. Ale moze za rok b?dzie le- 

piej! 

Przemawiali do was w wakacyjnym duchu 

(choc pod siln^ presj^ no i na podsluchu). 



Unreal - str. 42 
To pierwsza gra , ktorej przyznalismy ocen? 10/10.1 to w sumie 
powinno starczyc za wszelkie zach?ty. Bez dwoch zdan - 
najlepsza gra FPP w historii gier komputerowych. Ta grafika, ten 
ktimat... ech. 

Final Fantasy VII - str. 82 
Ta gra OMAL nie otrzymala 10/10 (zabrakto jednego glosu... 
powiedzmy wi?c, ze jest to 9+/10). Znakomita, takze pod wzgl?dem 
oprawy audio-wideo, produkcja RPG sprzedata sie na Zachodzie w 
wielu milionach egzemplarzy, podbijajqc nie tylko fanow tego rodzaju 
gier. Sami zobaczcie czemu... Ostrzezenie: ta gra uzaleznia! 

Conflict: Freespace - The Great 
War - str. 54 
Recenzent niemal omdlewat z zachwytu... I nie ma w tym nic 
dziwnego: wrazenia z uczestnictwa w zabawie rzeczywiscie 
sq niesamowite i powinny mile zaskoczyc tych, ktorzy lubla 
symulacje lotu i walki peine krwistych akcji... 

X-Flles. The Game - str. 60 
Zawierajqca si? na 7 (!!!) CD interaktywna gra przygodowa 
powinna rzucic na kolana wszystkich far\6w serialu X-Files. 
MarzyleS, by razem z Foxem i Scully wyjasniac niesamowite 
zagadki? No to masz okazj? rozwiqzac problom: gdzie si? 
podzial nasz duet wspaniatych agentdw? Na pewno nie 
poszli do KFC! 

Commandos. Behind Enemy Lines 
- str. 78 
Kolejna rzecz, dia ktorej warto zarywac kilka nocy pod 
rz^d. Pewnie juz wiecie co jest grane... Ale dla zasady: 
wcielamy sie w komandosow z czasow II wojny swiatowej i 
mamy do wykonania mnostwo coraz trudniejszych misji. 
Sama zr?cznosc nie wystarcza, tu zwyci?za ten, ktory 
potrafi myslec... i przewidywac tok myslenia wroga. Odlot... 
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Programy uzytkowe 
RedShift 3 
Kewelicyjny pragran astrononicziy 

Mission: 
The Pharaoh’s Challenge 
Oral riusze laraana 

Panda Antivirus 
Program antywirtisowy 

Deine Chancen ih Deutsch 
Haaka nienieckiego 

3D Interior Designer 2 
Zabawsicwirclritekta 

Cosmopolitan Virtual Makeover 
Wirtaalny salon kosmetyczny 

Poser 2 
PEINA WERSJIL Naim czlowigta L 

Skipper & Skeeto cz.1 i 2 
Przygodowa gia edukacyjna dla dzieci 

Rayman Edutainment 
Program edukacyjny z bohaterera zianym z in w roli gldwnej 

10 

■ Duke Nuke’m Forever 
Dike powraca— na eagiae llireala 

Liath 
Klinalyczna iizygudnwka z niesaanwitg giatikg 

Need For Speed III: Hot Pursuit - 411 
Trzecia czgtt znakonitei gry sanochidowej 

-23 

-24 

-25 

101 Airborne 
Slrategia + symulacja zolnierzy podczas D-Day 

Heroes of Might & Magic III 

- Restoration of Erathia 
Trzecia czgttziakinitej strategii fantasy 

Apache Havoc 
Symalacja dwdch najnowszych kelikopteiiw 

20.000 Leagues. The Adventure 

Continues - 261 
Pizygodtwka “zahaczajaca" nieca o ksigzkg J. Vene'a 

Sid Meier’s Alpha Centauri - 28| 
Hajnowsza strategia ze “slajai" Side Meieia 

Fighter Legends: Europe 1944 - 29j 
Hajlepsze nysliwce II wojny dwlatuwej 

Dark Side of the Moon - 30| 
Przygoddwka w famie inteiaktywnegi lilmn 

unguska - 32| 
ftzygudowka L. gia karate. Czyn eapiawde byt aieieoryt tuignski? 

Powerslide - 33| 
SamoGhnddwka dla... kaskadeiiw 

Jagged Alliance 2 - 34| 
Symolacja najeniikdw 

Mortal Kombat 4 - 3G| 
MKw3D!I! 

Starship Troopers - 37| 
Nawalanka 3D aa raolywach zaanege filmi sf 

X-Com Alliance - 38| 
Piata czgst cyklu x-Con - jako gra FfP!? 

Final Fantasy VII 
Nlesamowila wizualnie (I ale tylko) gia RPB 

Rising Lands 
Niekonweicjonalny RTS 

Comanche Gold 
Kalejne wcieleaie zianegi synnlatora letu 

recenzje 
Unreal - 42 
ip/10 dla gry FPP - reszla jesl milczeniem! 

Wreckin Crew - 49 
Saiaochudtiwka... ale nieco nietypewa 

Starship Titanic - 50 
Dla inilusaiktiw bumoru i gler przygodewyck 

Total Annihilation The Core 

Contingency - 52 
Data-dysk do Total Annihilation 

Tanarus - 53 
On-liee'owa czelgowa strzelaniia 

Conflict: Freespace 
-The Great War -54 
Cos lepszege od serii X-Wiig i Tie-Figktei! 

Revenge of the Toys - 57 
Pakiel zakawnyck gier pod W9S 

Wargames - 59 
Cod penigdzy RTSami i strategia, gia kaznjgca na glosiym nngis fllmie 

X-files: The Game - 60 
loleraktywoa przygodowka na nolywach X-files 

Extreme Tactics - 62 
Lubisz RTS - tn zajrzyj... 

Sensible Soccer 98 - 64 
Calkiem przyzwnita pilka nozna 

Spellcross - Ostatnia bitwa - 69 
Strategia tkwigca k orzeniani w X-Com i Warhammer 41.000 

Panzer Commander - 69 
Zigcznodciowa symalacja czolgow z czasdw II wojny 

Deathtrap Dungeon - 71 
Taki Tnnb Raider w konwencji lantasy + siekanie nieczen 

Ultimate Soccer Manager 98 - 72| 
Coni menadzer pilkaiski 

Fishing Fanatics -73| 
Na ryky. panowie. na ryhy! 

Quake II - The Reckoning - 74| 
Pakiel misji do Qnake 2 

Seven Kingdoms: Ancient 

Adversaries -75| 
Dnimowy (!) data-dysk do Seven Kingdsns 

Johnny Herbert’s Grand Prix 

Championship 1998 - 76 
Symulator wydcigiw samichadiwych 

Commandos: 

Behind Enemy Lines - i 
Rewelacyjna symnlacja komandosdw z czasdw II wnjny 

Wall Street Trader 98 - 9 
Rib interesy na gieldzle! 

I Na luzie - 8 
Mndslwa koiapnterowych dewcipiw. Nie bierzemy odpowiedzIalnsSci 
za zawarte w nick tredci; czytat na wtasne ryzyko! 

Screamer Injection: The Ultimate 
Racing Collection - 911 
Swinka. Dwle symalacje jazdy z serii Scieaner 

White Label Doubles - 921 
Swinka. Foil Throtle i The Dig; X-Wing S TIE-Figkten Rekel Assault 1-2; | 

12x Star Trek 

Krolestwo Chaosu 

Action Redaction 

Scena komputerowa 

Pomocna Dton 

Sprzgt 
M.in. o akceleratoiach graliki i ciekawychgadzetack 

Iwywiad... 
...zlwdicanigiy War Danes 

Starship Titanic - solucja 

Tipsy 

Prenumerata 

Top 20 

101 Airborne 
20.000 Leagues... 
Alpha Centauri 
Apache Havoc 
Comanche Gold 
Commandos: Behind Enemy Lines 
Conflict: Freespace... 
Dark Side ol the Moon 
Deathtrap Dungeon 
Duke Nukem Forever 
Extreme Tactics 
Fighter Legends: Europe 1944 
Final Fantasy 7 
Fishing Fanatics 
Heroes Might & Magic 3 
Jagged Alliance 2 
J.H. Grand Prix Championship’98 
Hath 
Mortal Kombat 4 
Need For Speed III: Hot Pursuit 
Panzer Commander 
Pfiwersllde 
Quake II Mission: The Beckoning 
Revenge of the Toys 
Rising Lands (- 

Screamer Injection... 
Sensible Soccer’96 
Seven Kingdoms: Ancient... 
Spellcross - Ostatnia bitwa 
Starship Titanic 
Starship Troopers 
Tanarus 
TJ. The Core Contingency 
Tunguska 
Ultimate Soccer Manager 98 
Unreal 
Wall Street Trader 98 
Wreckin Crew 
Wargames 0 
X-Com: Alliance 
X-Files: The Game 
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Jak zamze Informujemy, ze podajemy tu mocno skritom opisy demek iprogramdw. Doktadniejszych informacjl szukajcle w plikach typu 

„read.me”, ktdre zwykle zawarte sq w katalogu z grp. Przypomlnamy tet, ze: 

Zolte tlo - oznacza grglprogram w pefnej wersji. 
Heine - gra wykorzystuje akceleratory grafiki, ale dziala tez bez nich. 
Czerwone - gra dziala tylko na komputerach wyposazonych w akceleratory grafiki. 

KOLEKCJA CDA - GRA NR 2 

F/A 18 Hornet 3.0 
(GSCIEmpire) 

Zlap byka za rogi! 

HDRNETHJJ 

Witamy w jednej z 
najlepszych 
symulacji 
odrzutowca F/A 18 
Hornet. Fanom 
symulatorow tego 
tytulu nie trzeba 
polecat Ale 
wszystkim przyda 
si? mini-dciqga z 
instrukcji. Catq, 
oryginalnq instrukcj? 
znajdziecie na CD z 
grq tw formacie 

Acrobat Readers), i tam wtasnie odsylam najwi?kszych ..maniakow", ktdrzy 
wszystko muszq wiedziec dokladnie. Ponizszy tekst ma byd [i jest;)) tylko 
bardzo skrdtowym wprowadzeniem dla osdb - juz, zaraz, terazl - chcqcych 
wzniesc si? w powietrze i postrzelac do wrogich mysliwcdw. Zatem... 

M 

Instalacja: 
Procedura instalacyjna jest nadzwyczaj prosta i sprowadza si? do 
uruchomienia zamieszczonego na plytce programu, ktdry poprowadzi nas 
krok po kroku. CZapyta o katalog, do ktorego chcemy zainstalowac gr?, 
upewni si?, ze nie trzeba przeinstalowac bibliotek DirectX itp J 

Po uruchomieniu gry naszym oczom przedstawia si? obraz menu, gdzie 
mozemy wyroznic nast?pujqce opcje: 

- Pilot; czyli wszystko, co tyczy si? danych personalnych naszego dzielnego 
wojaka [dossier, zestrzelenia, odznaczenia, najlepsze loty oraz opcja reset 
pozwalajqca na stworzenie nowego charakteru). 

- Settings; to ustawienia wszelakiego rodzaju parametrow gry. Sq to m.in.; 
poziom detali, stopien trudnodci, ustawienia dot. dzwi?ku i rozdzielczosci oraz 
opcje sieciowe. Mamy tez mozliwosd przywrocenia stanu poczqtkowego, jesli 
cos namieszamy i nie potrafimy tego „odkr?cic" - za pomocq przycisku „set 
defaults". 

- Theater; to, jak nietrudno si? domyslic, wyb6r teatru dziafaii, nsd ktdrym 
b?dziemy toczyd powretrzne boje. Trening odb?dziemy w bazie marynarki na 
Hawajach [jak pi?knie odtworzono Pearl Harbour)], w Kuwejcie natomiast 
zaliczymy tur? latdw bajowych, Mozemy tez pohasad po pofigonie w Arizonie, 
niestety tylko z kumplami, 

- Mission; jest to menu, w ktdrym mozemy sobie wybrad jednq i szeregti 
misji rozgrywajqcych si? na uprzednio obranym terytorium. Po zdecydowaniu 
si? co do zadania, naciskamy przycisk obok migoczqcego napisu Preflight i 
wybieramy uzbrojenle. Teraz juz wystarczy tylko zabrad si? za lot, czyli „fly". 

- Instant Action; tego nie trzeba nikomu ttumaczyc. Od razy rzucani 
jestesmy na gl?bokq wod? jednej z kilku misji. 

W celu szczegolowego wyboru uzbrojenia udaj si? do menu Flight w notatniku 
po prawej stronie ekranu. 
Start: 
Stojqc na pasie, zwi?kszaj ciqg (Klawisz „ + ") do czasu gdy silniki si? 
rozgrzejq, a przy parametrze Thrust u dotu lewego wyswietlacza 
wielofunkcyjnego pojawi si? 100. 

A oto krotki spis najbardziej niezb?dnych klawiszy; 
+/- Przepustnica 
Backspace Dopalacz 
G Podwozie 
F Klapy 
H Hak do Iqdowania na lotniskowcu. 
1,2,3,4,5... Widoczki [Pod czworkq znajduje si? tzw. 

wirtualny kokpit, w ktdrym poruszamy 
glow? pilota za pomocq kursorow). 

[ Wybor uzbrojenia powietrze/ziemia 
1 Wybor uzbrojenia powietrze/powietrze 
E Lewy monitor pokazuje dane dot. silnikow 
R Wlqcza i przefqcza radar powietrze/ziemia, 

Widok na prawym ekranie. 
Q Tryby pracy radaru. [RWS, TWS, Morski, 
Mapa uksztattowania terenu itp.). 
Z Kqty pracy radaru 
D Ekran uszkodzen 
L Nawigacyjny tryblqdowania, nieoceniony 

przy kiepskiej pogodzie i w nocy. Ponadto 
zabezpiecza uzbrojenie, aby ponownie je 
odbezpieczyc, wcidnij Hub 1. 

< i > Orczyk 
A Autopilot 
Spacja Hemulec 
Del CnumerycziiB) Flara 
Ins (numeryozne) Chaff 
Shift E Katapultowanie si? 
M Mapa/skalowanie [Na widoku wlqczanym 

przez2). 
\ 

1 
Wybor celu namierzonego przez radar). 
System IFF Friend or Foe. [Po namierzeniu 
jajdejs maszyny, naciskamy ,,1". Jezeli 
ustyszymy buczqcy odgtos, znaczy to, iz 
celujemy w swoich. JaSlf odzewu nie 
ma, to albo mamy przed sobq wroga, 
albo zatamanego kumpla, ktdry bez 
rezultatu kopie nogq zepsute 
urzqdzenie identyfikujqce). 

V Ekran odpalania rakiet Harm. Wystarczy 
takie cacko odpalid w kierunku silnego 
zrodla emisji radarowej. 

0 Ekran celowniczy m.in. Maverickdw. 
Trzymajqc wcisni?ty Ctrl, mozemy 
operowac kamerq za pqmocq kursorow 
oraz 4- i Pierwsze nacisni?cie na spust 
powoduje zaryglowanie celu, a 
nast?pne - zaryglowanie rakiety. 

Najistotniejsze komendy dla skrzydlowego: 

FI Ubezpieczaj w szyku od szostej. 
F2 Wtqcz si? do walki / zaatakuj aktualnie 

namierzony przeze mnie cel. 
F3 Powrdc do wykonywania celu misji. Po tym 

rozkazie twoj skrzydlowy skupi si? na 
wykonaniu zleconego wczesniej 
zadania i przestanie uganiad si? za innymi 
celami. 

F4 Wracaj do bazy. 

Wymaoania:P-90, S Mb Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows'95, CDx2 

llumcr 08/98 
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Poser 
(MetaCreations Corporation) 

Poser jest programem przeznaczonym do tworzenia realistycznych obrazbw sylwetek 
ludzkich w 30 - ale z przeznaczeniem dla ludzi, ktdrzy nie s? profesjonalistami. Wszystko 
co musisz zrobic, to wybranie typo sylwetki, wymodelowanie odpowiedniej pozy, dobbr 
Cekstury i mapy vjypuktobci - oraz wlpezenie renderings W dofqczonych do programu 
bibliotekach znajdujp si? liczne gotowe przyklady, co nie oznacza, ze nie mozna tego znobi6 
sai-nermJ „od A do Z\ Sprdbujcie swoich sit w Posarze - a maze okaze srp, ze byl to Wasz 
piervvszy krok ku zawodowi .grafik 30"? 

Mini-instrukcja: Poser 

Ffv n#»hsn Pun HheT 

1 Eii rq** a*™*** UK!**™ lM 

UWAGA: gdy program zapyta o numer seryiny, wpisz: 

FW10 0REF0024401 -RFZG-GQI 

.jezeli zastanawiacie si?, jakbyscie wyglqdali w kubraczku Batmana, Supermena lub 
irnego supetfaceta, mozecie w prosty sposob stworzyc sobie Poserem tak? postaa 
przygotowalem dla Was najprostszy z mozliwych przykladfiw, Semodzielnie mozecie 
wykonad o wtele ciekawsze projekty; a jezeli macie gdzied zeskanowane wtasne zdj?cia. 
ooo! lo jest dopiero pole do popisu! 

• Najpierw wybierzcie sobie okreslon? postac. W menu Figure/Figure Type; zdefiniujcie typ 
postaci [facet, kotfita, dzieckc, rozne typy sylwetek, szkielet, manekin]. Dodatkowo 
mozecie okreslic czy m?zczyzna ma wygl^dac jak kulturysta, czy jak normalny facio z 
brzuszkiem. Poeksperymentujcie z przykladami w Figure/Fihure Height. 

«Nasz bohater musi miec fajne tie, trudno przeciez, zeby pr?zyt mi?snie z czarnq kurtyna 
za plecami. W menu File/Import/Bacground Picture b?dziecie mogli importowac 
przygotowany wczesniej plik. 

•Czas przyjrzec si? herosowi. Za pomoc? narz?dzi w Tools ustawicie go we wtasciwej 
pozycji. Jezeli chcielibyscie zobaczyc jak b?dzie si? prezentowal znajdzcie katalog Display. 
Mozecie wybrac z niego szesc powierzchni, dzi?ki ktdrym tatwiej zauwazyc blqd w 
ustawieniu postaci tnp. za mocno przekr?cone rami?). 

•Najwyzsza pora ubrac golasa w jakies seksowne ubranko. W menu Render/Surface 
Material uaktywnicie pulpit, ktdrym mozecie wczytac wzory znajdujqce si? w programie. 
Figure pozwala jeszcze raz wybrac typ postaci Do Bump Map wczytacie pliki z 
rozszerzeniem * bum, ktore oznaczaj? struktur? skory (np. zamiast kupy mi?sni, jakies 
rurki, ktore uwypuklajq skor?]. Texture Map umozliwia wczytanie wlasciwego ubranka. 

• Garnitury, ktore znajduj? si? w programie mozecie wykorzystac do stworzenia wtasnego 
kubraczka. Wsrod wielu tapet, znajdziecie rowniez skor? „zdj?t?n z jakiegos nieboraka 
[wczytajcie pliki z rozszerzeniem *.tif dla Texture Map i * bum dla Bump Map, 
rnodyfikujemy tylko P1tify"]. Macie juz wzorzec, teraz wystarczy za pomoc? dowolnego 
programu graficznego (np. Point Shop Pro) pomalowac w nowe kolorki Waszego 
czlowieka. Pami?tajcie jednak, ze jezeli wybierzecie jako wzorzec np. dziecko, to taka 
tekstura b?dzie po prostu za mala dla nabitego faceta. Prawdopodobnie i tak kilkakrotnie 
b?dziecie musieli poprawiac wzor. Tu mata uwaga. Jezeli plik nie chce si? pod Poserem 
ponownie wczytac, zmiencie mu nazw?, na pewno zadziala, 

•Efekt koncowy zalezy juz wytqcznie od Waszej inwencji i pomyslowosci. Nie zapomnijcie o ustawieniu swiatta. 

Wymaganla: Windows 95/Windows NT; 466,20 MB RAM 

[ii [fi QNn flV-'iv pi r 

House of the Dead 
(Sega) 

Sea nkeji utrzymana w 
konweneji rozgrywanego 
wspdlczebnie horroru. Akcja 

si? w ogrodku badab 
opanowanym przez zombie, 
mutaitty itp. Ouzo akcjk sporo 

niezla dawka napi?cia. 
Oarno zajmuje okolo 70 Mb na 
HDD. 

\ & i 

Wymagania: P-133,16 Mb Ram, Windows’95, DirectX, karta muzyezna, SVGA 

Ancient Conquest 
(Megamedia) 

RTS rozgrywany w czasach antycznych, 
powiedzmy - nieco w klimatach Age of 
Empires. Walczymy takz przeciwnikiem, 
jak i mnostwem mitologicznych 
stworow (harpie, meduzy, minotaury). 
Grafika w 800x600x256 kolordw, dwie 
cywilizacje do wyboru, misje solowe i 
multiplayerowe loraz dost?pne demo dema...;) tj, rolling demko z przyktadowej 
misji). Gra zajmuje okolo 55 Mb ne HDD. 

Wymagania; P-90,16 Mb, SVGA, karta muzyezna, Windows'95, DirectX 

N tidier NW 
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Spellcross 
(JRC Interactive) 

Sympatyczna i 
nadspodziewanie dobra 
gra strategiczna naszych 
bratankow zza 
potudniowej granicy. 
Ludzkosc (dysponujgca 
wspolczesng 
nowoczesng bronig) 
kontra sity Chaosu 
rodem z jakiejs gry 
fantasy. Dodatkowo . . . .. , nn..L. 
elementy menedzerskie w klimatach X-Com. Demo zajmuje jakies 32 Mb i 
jest calkowicie spolszczone i chodzi takze w DOS. 

Wymagania: 486/100,12 MO Ram, SVGA, karta muzyczna, WindowsT95/DOS 

3D Stars & Strippes 
(Ultimate Software) 

„Jednorfki bandyta" - czyli okazja do bezpiecznego uprawiania hazardu. 
Podobnie jak w np. pinballach, gra zawiera wiele ciekawostek wewngtrz 
zasadniczej gry. 0 tym i o innych rzeczach [np. sterowaniu) poczytacie w 
zawartym w programie helpie oraz w pliku vendor w katalogu z programem, 
Demko zajmuje 6 Mb. 

Wymagania: 488,16 Mh Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows'95/DOS 

Army Men 
(3DO Studios) 

Fajna strzelanina, skrzyzowana z 
RTS, wymagajgca tylez 
zr?cznosci, co umiejgtnosci 
dowodzenia. Dowodzisz 
plastykowymi zolnierzami w 
czasie wojny (zwroccie uwag? na 
intro). Demo zajmuje ponad 100 
Mb na HDD. Sterowanie - 
zasadniczo wystarczg kursory i 
myszka.,, 

Wymagania: P-90, SVGA, karta muzyczna, 16 Mb Ram, Windows’95, DirectX. 

Knights & Merchants 
(Top Ware) 

Ciekawa i rozbudowana gra ekonomiczno- 
strategiczna, nie bez powodow wyraznie 
przypominajgca Settlers... W koncu robig jg ci 
sami ludzie! Tak naprawd? to macie tam dwa 
identyczne demka, roznigce si? tylko wst?pnie zdefiniowang rozdzielczoscig, 
Miejsce wymagane na dysku: 25 Mb. 
Klawiszologia: 
1-4 wybor menu [Construction, Distribution, 

Overview, Settings) 
Spacja/Esc anulowanie komendy/menu 

zatrzymanie zoinierzy 
A atak 
V grupowanie zoinierzy 

Wymagania: P-90,24 MO Ram, SVGA z 2 Mh Ram, karta muzyczna, Windows*95t DirectX 

Ares Rising 
(Imagine Studios) 

Dose skomplikowany symulator walki w kosmosie. Mitosnicy gier typu X-Wing 
powinni bye zadowoleni... Po wejsciu w ekran misji i wyborze zadania kliknij na 
..accept”, a potem na ..launch”. Demko zajmuje 33 Mb na HDD. 

Wymagania: P-133,16 MO Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows 95 

Echelon 

Ot, kolejny dose przyjemny, ale i dose typowy (wggierski) RTS. Trzy rasy do 
wyboru. Szukaj, odkryj, zniszcz. Demo startuje bezposrednio z CD. 

Wymagania: P-90, SVGA, 16 Mh Ram, karta muzyczna, Windows'95 

Fifth Element 
(Kalisto) 

Doskonata gra akcji w 3D na motywach znanego filmu, ponoc rownie 
klimatyezna jak pierwowzor. Reszta niech b?dzie miig niespodziankg... 
Zajmuje 8 Mb Na HDD. 
Wymagania: P-120,16 MO Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows’ 93, DirectX 

StarCraft 
(Blizzard) 

Czy tu w ogole trzeba cos wyjasniac? 
Najlepszy RTS ostatnich lat, wielki hit 
Blizzarda! Wszystkie mozliwe informaeje 
znajdziecie w specjalnym helpie w 
katalogu z grg, Demo potrzebuje jakies 30 Mb na HDD. 

Wymagania: P-90,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows'95, DirectX 

SWAT 2 
(Sierra) 

Klasyka dla tych, ktorzy kochajg Police Quest i/lub symulacje zoinierzy. Tym 
razem wcielamy si? w cztonka oddziatu antyterrorystyeznego i musimy 
precyzyjnie przeprowadzac (planowac i dowodzic) kolejne akcje, majgc pod 
swojg pieczg caiy oddziaL Duzy realizm dziatan, spory poziom trudnosci - i 
olbrzymia grywalnosc! 
Nacisnigcie FI 2 - help (wi?cej podpowiedzi w pliku readme w katalogu z 
grg). Demo zajmuje okolo 45 Mb na HDD. 

Wymagania: P133,16MB RAM, Win93, DirectX 

World League Soccer ’98 
(Silicon Dreams) 

Tak naprawd?, to sg tu 3 takre same dema, przeznaczone dla roznych 
konfiguraeji sprz?towych. Zatem gra moze bye wylgeznie pod akceleratory 
grafiki - a rownie dobrze poradzi sobie na ..golynrT PC, Posiadaczom 
akceleratordw radz? poeksperymentowac z wyborem wersji, poniewaz - jak 
si? okazuje - niektore karty akceleracji jakos si? z tym demem [w wersji 
akcelerowanej) nie lubig... Demo odpala si? dose dtugo - uzbrojeie si? w 
cierpliwosc. Gdy pojawi si? moneta, ktorg losujemy strony boiska - 
nacisnijcie klawisz „0M (zero). W demku macie dost?p do jednej potowy 
meczu pomi?dzy Brazylig i Szkocjg. Zajmuje jakies 20 Mb na HDD. 

Wymagania: P166,16MB RAM, Wlit95. DirectX 5, SVGA, karta muzyczna, ew. accelerator 
grafiki. 

Xenocracy 
(Simis) 

Powaicz w kosmosie - albo w symulator lotu, aibo w typowg, ale bardzo 
iadnie zrobiong gr? zr?cznosciowg (polecam pierwszg mozliwodc). Demo 
zawiera 1 level (eskortujesz konwoj statkow). Potrzeba 36 Mb na HDD. 
Gala klawiszologia - w pliku readme. Tutaj wersja (bardzo) skrocona, Mozna 
tez sterowac myszg i joyem. 
Klawiszologia: 
Esc bye! 
Pause pauza 
H help! 
B briefing screen 
+/- regulacja szybkodci 
Backspace gaz do dechy 
\ ogrria 
J namierzamy najblizszego wroga 
F4-F12 uj?cia kamer 
0-9 (klawisze numeryezne) - rdzne widoki 

Wymagania: P166,16MB RAM, Win95, DirectX 5, SVGA, karta muzyczna, ew. akcelerator 
grafiki. 

Humer OS/’Sii 
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Microsoft Golf 1998 Edition 
(Microsoft) 

Prosta w obstudze, ale swojq drogq rozbudowana symulacja gry w golfa o 
bardzo starannej grafice i realistycznych reakcjach pilki i graczy. Demo 
zajmuje 34 Mb. Jesli masz klopoty z grq i/lub obsfugq - patrz plik readme w 
katalogu z programem. 

IVymaganla: P90,16MB. Win95, DirectX 

Kuba 
{PME, Inc.) 

Dose prosta, ale wct^gaj^ca gra logiezna, przypominajqca nieco japonskie 
„go". Gdy zaczniesz grad, okaze sip, ze zadanie wcale nie jest takie proste, 
jak na to wygl^da. Informscje o zasadach gry znajdziesz w helpie w samej 
grze. Demo zajnujje jakies 26 Mb. 

yjymauaiiia: 486,6mb Ram, SVGA, karta muzvcznaT Windows'95. 

GEX: Enter the Gecko 
(Srysl&l Dynamics) 

Bardzo fajna i przesmieszna 
zrpcznosciowka 3D z zabawnq jaszczurkq 
w noli glownej (pamiptacie okfadkp z 
riBzedniego numeru?...). Warto 
wspomnied o parodiach rozmaitych gier i 
.T'mowj (Bond, Wejscie smoka, Star Wars), 
ktAfiych motywy sip tu przewijajq. Obsluga itp. - wszystko jest we 
wiiddowanym w Gecko helpie. Demko potrzebuje 10 Mb na HDD. 

Wvmagania: P133,16MB, Wln95, DirectX, aleeleralor graflkL 

ftir Hockey 
: ME, Inc) 

Jgka w sumie proscizna - symboliezny hokej typu „one to one" - ale ma w 
$obie COS. Takie gry pamiptam z dawnych saionow gier... jeszcze tych z 
konca lat 70-tych. Milo powspominac... Help itp. - wszystko wbudowane w 
'gf% Demo zajmuje 10 Mb, 

Wipiaganla: 486,8 Mb Ram, SVGA, karla muzyezna, Windows’95. 

BHunter 
rActiVision) 

Swiat przyszlosci - wyscigi latajqcyoh 
v-nochodow. Teoretycznie, bo te wyscigi s^ o 

-vcie... Jestes fowcq nagrod i musisz 
^ dowac" podejrzanego o zbrodnip. Autorzy 

ijstrzegaig stp, ze demo Istartujqce 
wpo'jrftijiib' i CD) jest bardzo wciesne, wipe 

m a powinnl wygiqdad duzo lepiej niz to, co mm przed oezyma 
Wmtilia: Pi 33,16MB. W!a9§/S8, mm, aw. alcHBjrit«r. 

S.C.A R.S. 
(Ubi Soft) 

S C AR S, (Super Computer Animal Racing Simulation) to znakomicie 
gyglqdaj^dflj kombingeje zrpc2nodcidwki i newalanki z realistycznym 
symulotorem wytoigfiW. Fftygotujcie sjp na NAPRAWDf; sOne wraienia!!! 
Tzn. c, ktdrzy mejl dopelacze .grefikL* Demko potrzebuje 15 Mb na HDD. 

Klawiszologia: 
Kursory: 
flora - gaz 

- zwalniamy 
lewy/prawy - wiadomo 
Spacja - hamulec r?czny 
a - Swiatla on/off 
'] - zmiana broni 
o - skok 
' - ognia 
v - zmiana trybu kamery 

Wvmaaania:P-i66,16 Mb Ram, SVGA, karta mazyezna, Wlndows'95, akcelerator gralikU 

•CAD-3D V2.3 - do tworzenia grafiki 3D 

•DZIENNIK - komputerowy... dziennik szkolny! 

•DIRECTX 5.2 - po prostu zainstaluj! 

•POSER 1.0.1- PELNA WERSJA 

- patrz poczqtek tego tekstu 

•DESKTOP N0TES2- podr^ezny notatnik 

•MARS - prosta (polskal gra zrpcznosciowa 

•WARCABY - no... warcaby. Czy trzeba cos tlumaczyc? 

•GETRIGHT V3.2 - wspaniala rzecz dla tych, ktorzy sciqgajq 

soft z Internetu. Pozwala wznowic przerwanq transmisj?, od 

miejsca w ktorym nastqpila przerwa! 

•WINDOWS COMMANDER 3.51 - nowa wersja doskonale 

znanego wszystkim programu 

•BONUS 1 - Bajerki do Windows’95: kursory,ikony, cos dla 

hackerow, tapety, screen-savery, fajne programy [emulator 

3Dfx!!!), cos do smiechu itp. Ponad 26 Mb. Spakowane 

WinZipem. 

•BONUS 2 - Raj dla graeza: edytory, save’y, tipsy, trainery, 

patche, dodatkowe levele do gier itp. PONAD 60 MB!!! 

•QUAKE & DUKE NUKEM - Mnostwo bajerow: edytory, levele, 

booty, MIDI-muzyczki itp. dla fanow Quake 1 i 2 oraz Duke’a. 

Cos okolo 30 Mb. 

•SCENA KOMPUTEROWA - Najnowsze parties, modki 

czytelnikow CDA, magi, ZX-Scena (I), emulator ZX Spectrum 

itp. Prawie 48 Mb. 

•DIABLO 2 - Sporej dtugosci film pokazujqcy to, co bpdzie w 

drugiej czpsci gry. 

Indeks dem 

3D Stars & Strippes Microsoft Golf 1998 Edition 
AirTlockey S.C.A.R.S. 
Ancient Conquest Spellcross 
Ares Rising SWAT 2 
Army Men World League Soccer ’98 
BHunter 
F/A-1S HORNET 
PELNA WERSJA 
Fifth Element 
GEX: Enter the Gecko 
House of the Dead 
Knights 8. Merchants 
Kuba 

Xenocracy 
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Programy uzytkowe ID 

dShift 3 
Nowe wcielenie miscnza 

Programy astronomiczne, ktdre irafiaja 

do naszej redakcji, maja to do siehie, ze 

pojawiajq sig talami. Albo jest ich sporo - 

alto wcale. Poprzedoia Jala" rozpoczola 

sie jesieniq 1997 roku. Wledy lo mialem 

ppzyjeoioodfi (w paidziernikowym CDA) 

receozowac znakomita i l 
siebie produkcja o nazwie RedShift 2. 

Wszystkie pdioiejaze dziela co oajwyzej 

mogly oiu dopftwnatwtyoi czy innym 

aopekcie, ale Me nie Rial szaosy by- 

jako calosd - ppzewyzszyc to, co 

olepowala aplikacja Marisa. Wszystko 

wskazuje, zewtym roku historia sip 

powtfipzy. Raz, ze mamy w zapasie 

catkiem spopa ilosc programow dla 

zakochaoych w muzie Uranii (bpdziemy je 

sukcesywnie prezentowac oa naszych 

lamach). Dwa, ze znow zapowiada sip 

epa dominaiji RedShifta. Tyle tylko, ze 

patpzonego numerem 3... 

L~ iTjMRZY POPRAWA Tak tak, to juz trzecia 
wers\b tego codedka. Wo 

c6t czas piynie, a w 
astronomii dzieje si? sporo 
ciekawych rzeczy - 
poprzednta edycja 

RedShift si? nam odrobink^ 
zdezaktualizowafa, no a rosnqca moc 
obliczeniowa komputerow sprawia, ze 
dzis mozna pokazac wi^cej, lepiej i 
szybciej niz rok temu. Czy RedShift sM 
rowniez stanie si? wzorcem, wedle 
ktorego b?dziemy oceniac wszystkie 
inne programy astronomiczne? Trurino 
bawic si? w proroka - ate moim 

zdaniem odpowiedz brzmi: tak! Zresztq 
zobaczcie 

ssmL. 

RedShift 3 
przaznaczony 

|est raczej die 

nteco bardziej 
zeawansowanyc 

fendw 
obsemacji 
nocnego nieba 
(co nie 

oznacza, ze poczqtkujqcy 
majp go omijac z daleka), 
Ostrzegam wi?c mato 
zaawansowanych, ze 
choc znajdq tu sporo dla 
siebie, to mogq poczuc 
si? przytfoczeni tym, co 
zobaczg na ekranie. Radz? jednak nie 
zniech?cac si? - pozornie - 
skomplikowanym system obslugi i 
mnostwem fachowych, 
encyklopedycznych informacji. Nie 
taki diabet straszny, jak go malujq, 
zas czas poswi?cony na 
zaznajomienie si? z blisko 100- 
stronicowq (0 instrukcjq obstugi, jak 
i z samym programem na pewno 
szybko zaprocentuje i wnet 
ulegniecie zauroczeniu RedShiftem i 
jego mozliwosciami. 

Poniewaz wi?kszosci czytelnikow £ 
astronomia kojarzy si? gtownie z 
patrzeniem na niebo przez lunet? 
(teleskop, lornetk?), to naszq 
w?drowk? po RedShift 3 zaczniemy 

wtasnie od tego miejsca. Program 
umozliwia nam obserwacj? niebsw 
dowolnie wybranym czasie i z 
dowolnie wybranego miejsca no 
Ziemi (jest i Wroclaw). Ozi?ki 
rozbudowanemu systemowi filtrdw 
mozemy ustalic co chcemy widziefi 
na niebosktonie. Powiedzmy. ze 

pragniemy popatrzec tylko oa 
gwiazdy. Nic prostszegth Ale to nie 
koniec - gwiazd jest rnndstwct 
Zatem mozemy ustalid np. minimalnq 
i maksymalnq jasnogd widocznych w 

danej chwili gwiazd [tak 
wzglgdnfl. jak i 
bezwzglqdnq), czy nawet 
ich typ spektrslny 

(naturalnie nte me 
problems i Igczenrem 
kitku zdefiniowanyeh 

parametfdw - np> 
chcemy widzied tylko 
gwiazdy. ktdre na 

naszym 
niebie sq 
jasniejsze od 
1 magnitudo 
-typ 
spektralny 
A). Na 
zyczenie 
program 
poiqczy 
gwiazdy w 
konstelacje, 
zas same 
gwiazdy sq 
opisane 

| wedle kilku 

roznych katalogow gwiezdnycb Ido 
wyboru, do koloru). A oprdcz tych cial 
niebieskich jest jeszcze wiete innych 

obiektow do obserwacji - planety i ich 

ksipyce, komety, asteroidy, statki 
kosmiczne i satelity, czy qbiekty 
gl?bokiego kosmosu (galaktyki, 
mgiawice. gromadygwiezdne etc) W 
sumie (czapki i gldwD w programie 
skatajogowano MIUON t!J obiektdwM) 
W dowolnej chwili mozemy zasi?gnqrt 

informacji o dowolnym z nicfo, 
Wystarczy kllknqd na wybranym ciele 

niebjeskinv Dode[my to. ze mozemy 
tez regulowad M6 otrzymanej 

infbrm&qjl, tj. jegli mafo nsm tego. co 
autorzy programs uznaJi za ilold 
wiedzy wystarczajqcq na poczqtek. to 
RedShift moze bez 

problemu dostarczyd 
cfuzo wi?cej danych na 
deny temat. Mozemy 
tez np, centrowad 

map? na wybranym 
obiekcie itp. Tu 
odsylam was do 
instnjkcji, bo opcjl jest 
bez liku \ szkada 
miejsca ne omawianie 
kazdej z mch. 

Ale mimo to warto wspomniec o dziale 
Sky Diary, Nie dose, ze pokazuje nam 
on dokladny widok nieba w wybranym 

miejscu i czasie (z dokladnosciq do 
minuty), to dodatkowo informuje o 
ciekawszych zjawiskach 

astronomicznych, ktdre b?dq mialy * 
miejsce w najblizszym czasie, 

ilustrujqc to seriq rysunkow i 
przyst?pnym choc krotkawym 

wykladem. Do tego „od r?ki" moze np. 
pokazac w?drowk?.wybranego ciala 

niebieskiego przez gwiazdozbiory> 
podajqc przy okezji jego wielkoSd 
gwiazdowg. dokladnq lokafizacj?, 
aktuafnq odlegioSd od Ziemi itp. Sky 
Diary ocieszy wi§c kazdego fans 
astronomii, niezaleznae od stopma 

zaawensowonia. 

Podobnis zreszt^ jak par? innych 
mozliwo^ci progra'mu - np. galeris 
fctbgraficzna, z masq naprawd? 
crekav^ych zdj?d prostn z archiwdw 
NASA. nDturalnie pasegregowenych 

na udpowiednis kategone. Jeifl wi?c 
ciskawi Ci? jak wyglqda powierzchnia 

Plutona - w psr§ sekund bez klopotdw 

znejdzieaz odpowiedni fotos, Skoro c 
szukahiu mdwa * opeja Nfmtf" 

umozliwia hlyskMiczne oriszokanie 
tego, czego wlednie potTzebujemy, 
mezateznie, czy jntereauje nastekst, 
film czy zdj?oe. Pofecam tez zairzenie 

£ie £dA DtspUy Control look JnlofmalXKi Events Window JJtfc 
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ciekawych filmdw i masa danych 

powinny w pelni zaspokoic tw? 
ciekawosc. Tu rowniez TRZEBA 
zajrzec... 

Wspomniatem juz, ze obsluga RedShift 
3 nie nalezy do najprostszych. To 
prawda - ale jest to efekt ogromnych 
mozliwosci tego programu, a nie 

dose sknupulatnych poszukiwan. Na 

pewno nie jest to usterka, ktora w 
znaczpcym stopniu wplywa na ocen? 

RedShift 3 jako niewqtpliwie 

imponujqcej calosci. Wprawdzie marzy 
mi si? spolszczenie tego znakomitego 
produktu - bariera j?zykowa moze bye 
zaporq nie do przebycia dla tych, 
ktorzy nie znajq angielskiego - ale to 
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do dzialu .Record Breakers". 
Interesuje Ci?, jaka gwiazda jest 
rajwi^ksza, najjasniejsza, najblizsza 
Ziemi, najstarsza? Nie wiesz, ktory 
i;sj^yc w Uktadzie Stonecmym jest 
naimniejszy? Tem znajdziesz odpowiedi 

no %b fi wiefe innych) pytart. Taka 
, .Aosmiwna ksiqga GuinnessFt - 
^imaine jak bardzo znasz si? na 
asstronornii, i tak znajdHiesz tam co§, 
cn Ci? zainteresuje. A je^N zqdasz 
bardziflj usystematyzowanych 

informacjl - pros*? bardzo, Wr?cz na 
.■Bin-wienie autorzy stworzyli dziko 
rozbuctawany stawnik astronomiezny 

tualizoweny w stosunku do tego, 
co hylo w RS21. w kttirym dzi?ki 

nei ekstowi mozesz poroszafi si? po 

dziatafch tematycznych z szybkoScip 
biii’kf) t! pr^dkoStii kesmieznej, Ponadto 

program * po padlgczeniu do 
loi-rnetu * mqze afctualizowa.6 
^ <uvart$ w soble tre£c, co w 
momenoie gdy niemal co dziert 

o jekim£ nowym odkryciu, ms 
swoje wymiarne zneczenia. 

Coz \mm dobrego mozna ppwiedzieC 

ym programie? Popatrecie na 
..Astronomy Tours11. Potqiny, 
on;, ,ny dziat, d2i?ki ktbremu 

fttfadzarny cdy many nauee kosmosfc 
ze szczegulnym uwzgl?riniBniem Uklariu 

Sfoneeznego. MW maraysz o podrbzy 
na Manse, przetocie przez pierScfenie 

Saturna; jesli 
chcesz odtworzyc 
tras? lotu jednej z 
sond 
bezzalogowych, 
dowiedziec si? 
wielu rzeezy o 
wybranej planecie, 

gwiezdzie, czy 
innym obiekeie 
kosmieznym, 
obejrzec calkowite 
zacmienie Slorica - 

tu znajdziesz 
wszystko. Filmy, 
sekweneje 
animowane, zdj?cia, 
plansze, staranne 
rendering!, 
informaeje (w tym 

takze wyglaszane 

przez lektora). 
Polecam! Z kolei dzial 
H1Story of Universe" 
zap.ozne Ci? z historic 

reszago 
Wszech£wiata i 

wreloma ciekawymi 
zjawiskemt 
zaqhodzgcymi w kosmosie. Chcesz 
zobBceyi jek funkcjanuje okJad 
podw^jny gwiazd etbo ewoluci? Ukladu 
Sionecznego; chcesz dowiedzied si? 
jak przebiega JyciB'' gwiezd? A moze 
interesuje Ci? poszukivvante iyeja 

pozsziemsfeego 
decznieze 
slynnq hi$cori| 
meteor li 
odnalezionago 

na 
Antarktydzie* 

ktory ponob 
pochpdzi z 

Marsa i 
zawiera 
elementy 

mateni 

argartieznaj}? 
Kilkadziesi^t 

■ History ol 
tho Solar System 

J Form a Bon 
pf the planets 

I ivesof the I Formation of 
* moons, rings 
and comets Double 

th^tfn 
I the Su/iir Si/: 

[ tUytrii rem's friii/ 

The Crla 
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wynik indolencji jego tworcow czy 
niedopracowania interfejsu. 
Rozbudowana instrukeja i dost?pny w 
aplikaeji help powinny jednak sprawic, 
ze szybko poezujecte si? „jak w domu". 
Wydap mi si?, ze godzine - dwie w 
petal powinny Warn wystarezyd, by 

opanowafi obsiug? RedShifta 3 w 
takim stopniu, by praca i nim byla 
przyierTind^cig. Gdybym ni mlal 
szukad wad,., No nie wiem, czy jest w 

tym momencie sens szukama dziury w 
calym, gdyz program jest po prostu 
doskonaly*.. Pawiedzmy, zb byloby 

fajnie(j). gdyby dost?pne w galerii 

zdj?cia mialy wiqksz? rozdzieSczo^. 

Wprawdzie mozna je powi?kszysS* ale 
newet przy maksymalnym itzoomieM 

zajmujB one jakie£ 2540% ekranu, 

pt'zez co jednak tracq nfeco na 

czytelno^ci i efektownoSci, Ate-to 
jedyna woda. jakg znalailem mimo 

juz „dzialka" dla ewentualnego 
polskiego dystrybutora RedShift 3. 
(Mam wielk? nadziej?, ze ktos pokusi 
si? o sprowadzenie go do Polski.., i 
zlokalizowanieJ Nawiasem mowipc, 
zakup RS3 (na Zachodzie] owocuje 
paroma milymi prezentami od firmy go 
sprzedajqcej (nie powiem jakimi, by nie 
robic warn apetytu). Miejmy nadziej?, 
ze b?dzie to obowiqzywalo takze w 
naszym kraju... 

Mog? powiedziec jedno: ten program 
jest w obecnej chwili 
bezkonkurencyjny. Nie wyobrazam 
sobie, by ktokolwiek mogl stworzyc 
(przynajmniej w ciqgu najblizszego 
roku) cos wi?kszego i 
efektowniejszego wizualnie od 
RedShift 3. Program ten to „jazda 
obowi?zkowa" dla tych wszystkich, u 

ktorych slowo .astronomia" wywotuje 
zywsze bicie serca. I mimo 

stosunkowo wysokiej ceny (na 
Zachodzie rz?du 50$) powiem jedno: 

warto go miec!!! Co tarn warto - 

TRZEBA! 

Wymagania: 
?-m, 16 Mb flam, SVGA, 
karO mu?, CCW, Wlti'SS 

Praducent: 
Maris/Pirnaha Inleractive 

Dystrybutor: 
Piranha 
tet (001) 602 491-0500 

Internet: hUp://www piranhainleractive com 
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ssion: Hie Pharaoh’s Challenge 
Ratujcie mumi?! 

Kiedv byleni jeszcze zupelnie malp 

dzievuczynkq, lubitem zaglqtlac do 

Muzeum Wojsha Polskiego, gdzie 

ppzy pomocy ktflpych jedni niemilcy lubia 

rabid kuku drugim. Podziwialem 

nieskonczona niemal pomyslowosd w ich 

wymyslania i wytwarzaniu. Choc w dobie 

triumfu wiadomych wartaSci 

oznajmiam, ze i 

muzeum, w ktdrym zgromadzono by 

najrtizniejsze przedmioty, jakimi jedni 

drugim robig dobrze - podejrzewam, ze 

bytoby jedaak znacznie ubozsze. 

Andrzej Sawicki 

owym MWP 
widzialem ciekawy 
eksponat - 
bufawopistolet [a 
moze W V V pistobulaw??], 
czyli cos, co 

mialo Iqczyc w sobie zalety bufawy i 
pistoletu - kiedy znudzifo si? jakiemus 
hetmanowi wyttukiwanie komus mozgu 
przez uszy, mogt mu strzelic np. w 
brzuszek. Jak to bywa, kiedy dwa 
umiescimy w jednym, ani ta butawa 
nie byta zbyt dobra (bo walqc w kuf? 
trzeba bylo uwazac, by nagle nie 
wypalita tam, gdzie - jej Bohu! - nie 
trzeba], ani pistolet nie budzit zaufania 
(bo lubil si? zacinac]. 

Wszystko to mi si? przypomnialo, 
kiedy w moje r?ce trafil program 
Mission: Pharaoh's Challenge. Jest to 
dzielo firmy ANGLIA, ktora specjalizuje 

si? w programach edukacyjnych. 
Program pomyslano tak, by jego 
uzytkownik podczas zabawy 
dowiadywat si? wielu rzeczy 
uzytecznych, a wczesniej mu 
nieznanych. Zamyst ogromnie 
ambitny - gorzej niestety z 
wykonaniem. Na samym poczqtku po 
uruchomieniu programu jawi nam 
si? widmo jakiegos faraona, ktory 
upewniwszy si?, ze njg jestesmy 
zlodziejem grobow, 
proponuje nam 
robotk?. Zaden z 
faraonow nie 
umiat sobie 
wyobrazic 
podrozy w 
zaswiaty bez 
paru ton zlota, 
co naturalnie 
kusilo zlodziejow i 
rabusiow - i bardzo 
niewiele grobowcow 
przetrwalo do 
naszych czasow w 
stanie nietkni?tym. (Z 
faraonow ustrzegl si? przed 
zlodziejami tylko jeden - 
Tutenchamon. Prawda, ze do dzis 
nie odnaleziono komory grzebalnej w 
najstarszej piramidzie, ale gotow 
jestem postawic garsc dolarow, 
przeciwko garsci orzechow, ze i j? 
spl?drowano.] Widmo naszego 

faraona 
wyznaje nam, 
ze nie 
dopelhiono 
pewnych 
obrz?dow i 
zapomniano 
mu wtozyd do 
grobu siedem 
przedmiotow, 
bez ktorych 
biedaczysko 
nie ma co 
marzyd o 
odejsciu na 

zaswiatow? emerytur?. 
Musimy je odnalezd i 
dostarczyc na miejsce, a 
wszystko wroci do normy. 

Wkraczamy wi?c do 
grobowca. Mozemy teraz 
wybrad dwie opcje: - badac 
histori? Egiptu, korzystajqc 
ze swoistego kalendarium, 
albo uzywajpc Przewodnika 
(rodowitego Egipcjanina], 
dowiedziec si? czegos o 

zyciu w starozytnym Egipcie. 
Kalendarium jest jakby ilustrowanym 
wykladem historii - klikajpc kursorem 
na rozmaitych tabliczkach, 
obrazujqcych pewne hasfa, 
otrzymujemy zwi?zle podane ' 
informacje dotyczqce np. zjednoczenia 
Gornego i Dolnego Egiptu, najazdu 
Hyksosow, wptywu Grekow na kultur? 
Egiptu, rzpdow Arabow i tak dalej. 
Wszystko to ilustrowane jest 

mapkami, rysunkami i 
dostarcza nam mnostwa 

informacji o 
starozytnym 

Egipcie. Dowiedzied ; 
si? tez mozna sporo i o 

dziejach pozniejszych - 
az po czasy 

wspolczesne. Na 
zqdanie 

otrzymujemy 
wydruk 

\ okreslonego 
hasla czy 

tematu, 

Zycie Egipcjan poznajemy 
wybierajqc pierwej jednego 

Przewodnika - moze nim bye kapfan, 
wojownik, jeniec wojenny, skryba - a 
nawet faraon, jakby kto pytal. Kazdy z 
wybranych przewodnikdw ozywa na 
naszych oczach i zaprasza do 
zwiedzania swojego domu i miejsc, w 
ktorych przebiegafo jego zycie. 
Mozemy wypytywac ich o obyczaje, 
znajdowane przedmioty czy budowle. 
Jesli przypadkiem zobaezymy ktorys z 
przedmiotow potrzebnych faraonowi, 
musimy tylko jeszcze rozwiqzad 
odpowiedniq lamiglowk? i przedmiot 
jest nasz!,.Puzzle" bywajq rozne - 
ukladanki, piramidki i tym podobne. 
Oczywiscie musimy tu wracac 
przynajmniej par? razy - krolewskiego 
beria nie znajdziemy na pewno w 
chacie wiedniaka, a wrzeciona nie 
zobaezymy w palacu wielmozy czy w 
koszarach. W sumie uzyskamy sporq 

wiedz? o starozytnych - i o to chyba 
chodzito twdrcom programu. Dlaczego 
wi?c narzekam? 

Po pierwsze - program nie posiada 
opeji wyswietlania tekstu - co 
powoduje, ze np. polski odbiorca moze 
si? don zniech?cic. Nawet ci, co 
posiedli j?zyk Szekspira w stopniu 
wybitnym, niekonieezne zechc? si? 
wysilac by zbadac tajemnice 
mrocznych grobowcow. Ci zas, 
ktorych znajomosc angielskiego jest 
swietna inaezej, niech nawet nie 
zaczynajq - szczegolnie, jesli zdarzy im 
si? to co mnie (a nie zdarzylo mi si? to 
jeszcze nigdy przedtem, w zadnym 
innym progrannie] - pokietbasita si? 
konfiguraeja i po kilkunastu minutach 
zamiast syntezowac mow?, cos w 
glosnikach zakwakafo okropnie. 
Musialem program instalowac jeszcze 
raz.I i znow si? ..pozajqczkowalo", 

Znacznie powazniejsz? wad? jest to, 
ze zabawa jest dodd problematyczna - 
w sumie juz po kilkunastu minutach 
zacz?lem si? nudzic. Moze to i dobre 
dla Angoli, ktorzy, jak wiadomo, 
potrafi? si? emocjonowac 
podglqdaniem ptakow (bird watching), 
ale mnie nie rusza. Animacje s? nad 
wyraz statyczne((w stylu epoki, to 
prawda, ale co z tego?) i rdwnie 
emocjonujqce jak wyscigi slimakdw. W 
rezultacie ani zabawy (a miala to bye 
gral), ani nauki - bo niewiele 
zrozumiemy z objasnien po angielsku. 
Ktos powie - no dobrze, choc j?zyka 
si? nauez?. Owszem, ale s? lepsze 
programy edukacyjne, i jesli ktos ma 
wydac pieni?dze, niechze wydaje je 
sensowniej. 
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Programy uzytkowe 

flystrybutor: 
Panda Software 
1GI (001}4153925850 

Intern Bt: I pandasQflware.com 

Ih365d AntMius Insurance 
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Drogie CD Action! 

jfTian wierna swojemu komputerowi od kilku lat. Kolezanki co pare miesipey zmieniajp 
karty graficzae, procesory, a nawet plyty glowne, i mowiq, ze jestem zacofana i nie 
zaani zycia, ale mdj Feins (lak an na imin) jest taki sliczny, ze nie wyokrazam sokie 
dfflyfra**ii* tnnej klawiatury, palrzenia w inny monitor czy klikania nhep myszkq. Pn 
promt byliimy ninroztqczni, pinlqgnowatam Felusia, nacieralam go codziennie plynem 
antystatyezoym, polerowalam obudowp, instalowatam dla ningo rdzne gry i programy 
uzytkowe. Moja mama krzywila sip, ze sppdzam z nim cate dni, czpsto zostajpc nawet 
na noc, ale ana niczego nie rozumie (jak zwykle). Bylam taka szczpdliwa... W zesztym 
lygodniu wszystko sip zmienilo. Wracalam ze szkoly i jak zwykle pokiegtam czym 
prpdzej do Felusia. Wcisnplam wlgcznik i od razu tknplo mnie zte przeczocie. Nie 
moglam znalezc naszypii sekretnyck plikow i ulukionych gier, a na menitorze zaczply 
pojawiafi sipjakied paskudztwa. Pe ckwili wszystko bylo juz jasne - Fetus zlapal 
wirosa! A jatak mu utalam. Czujp sip teraz oszukana, ponizona i nie megp spojrzec w 
oezy kolezaekom. W ktdrym miejsen popelnitam btpd? Pomdzcie! 

Zrozpaczona Agatka 

dr Jan Jankowski 

Droga Agatko 

posrednictwem Internetu), a takze gwaranejg pomocy w 
przypadku wykrycia infekcji odmiang wirusa nie przewidziam 
w recepturze. 

Sam preparat Pandy dziala w dwojaki sposob: po pierwsze jako szczepionka 
krgzy nieustannie w krwioobiegu komputera, sledzgc wszelkie niepokojgce 
procesy, i w razie potrzeby alarmuje centralny uklad nerwowy i Ciebie o 
zakazeniu. Po drugie moze bye stosowany jako srodek leezniezy lub 
profilaktyezny w dowolnej chwili - przeszukuje wowczas dokiadnie caly system i 
wytapuje zagniezdzone w jego zakamarkach insekty (po czym bezlitosnie je 
niszczy). Skutecznosc leku docenili fachowcy z najwigkszych klinik profilaktyki 
antywirusowej wAmeryce i Europie, przyznajgc Pandzie certyfikat NCSA i 
Secure Computing, Obecnie jest to jeden z najchgtniej kupowanych i najszerzej 

dostgpnych na 
swiecie srodkow 
skuteeznie 
zwalczajqcych 
epidemig. 

Ale, ale... Nie 
chciafbym zaglgbiac 

sip tutaj w szczegoiy 
techniczne, 
najwazniejsze jest to, 
ze Twoje zycie znow 
moze bye takie jak 

dawniej, bgdziesz tylko bogatsza o doswiadezenia, ktdre sg nieuniknionym 
elementem okresu dojrzewania. Przechodzily przez to Twoje babcie, starsze 
kolezanki, teraz przyszia kolej na Ciebie. Nie obwiniaj juz wipe Felusia, tylko idz do 

apteki komputerowej i zakup dawkg Pandy. Na pewno pomoze pozbyc sip 
wrednej choroby, a na przysziosc zapewni spokojny sen Tobie i Twojemu 

przyjacielowi. Glowa do gory. 

1/e jestes jedyng dziewczyng, ktorej przydarzyla sip podobna historia. 
Twoje kolezanki pewnie nieraz mialy do czynienia z wirusami (przy 
czgstych zmianach systemow to bardzo prawdopodobne), tylko 

milezg o tym, poniewaz spoleczenstwo weigz jeszcze uwaza ten 
temat za wstydliwy. Przede wszystkim nie mozesz teraz zamkngc 
sig w sobie i odizolowac calkowicie od otoczenia (popadniesz w 

depresjg, zaczniesz oglgdac telewizjg albo, o zgrozol, czytac pisma dla 
nastolatek); przeciwnie - powinnas pomyslec o dobrym zabezpieczeniu dla 
I elusia i kontynuowac sfodkg zabawg z komputerem. Musisz wiedziec, ze niemal 
wszystkie infekcje sg w przypadku komputerow uleczalne (niestety maszynka 

przewaznie traci w wyniku kuraeji pamige), a co wazniejsze - mozna im 
skuteeznie zapobiegac. 1 osobistej praktyki polecam Ci znakomity preparat o 
nazwie Panda Antivirus, ktory jest dostgpny bez recepty w roznych wariantach. 

Producenci leku zapewniajg Ci dwudziestoczterogodzinng ochrong przed 
wszelkiego rodzaju mikrobami przez trzysta szesedziesigt pige dni w roku. 
Oczywiscie, specyfikow tego rodzaju jest mnostwo, jednak Panda rozni sig od 
nich przede wszystkim tym, ze wraz z lekarstwem otrzymujesz prawo do 

bezpfatnych konsultacji o kazdej porze dnia i nocy, 
okresowych aktualizaeji receptury (firma moze Ci 
przysylac uaktualnienia na dyskietkach, CD- 
POMach lub za 

Producent: 
Panda Software 
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Programy uzytkowe 

ine Chancen in Deutsch 
Alles yusammen 

7 Mnstiwifllaitil systems iwntsdsKwi jrnm wraW ffirtWfitor’stws 
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wcty lulii) nasi ni#klainany tiodifw; ttl) otaiisc i it/ialasle w njjPBrinalls/vcli 

Ipcb progrimaw olaktepvcli (nijltiilei itdsik lych JiMwIO daje dihicii 

raitiitatr ariMafite niltf mm oniakiwanfe! HIM pracitt rangldy iirrypism 

ia pnarala nipainla oteuibowlpajqct 20 mimil ozmnnio immii w nimuyii kilki 
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Jacek Smolinski A no wlasnie, Niemca. Oto 
nadeszta bowiem pora 

rowniez i na zapoznanie 
sipz jpzykiem naszych 
zachodnich sqsiadow! 
Hm, oczywiscie zdajp 

sobie sprawp z tego, ze poprzednie 
zdanie mogto wywotac (i zapewne 
wywolato] u wipkszosci czytelnikow - 
zamiast podziwu godnego zapalu do 
nauki, jedynie petne politowania 
sknzywienie warg, lecz... No coz; 
najlepiej bpdzie ujpc to tak: jezeli 
dotychczas nie miales w ogole 
kontaktu z niemieckim, sprobuj 
..pouczyc" sip go wlasnie z programem 
SuperMemo; jezeli natomiast zdqzyles 
juz odrobinkp „podlawic sip” jego 
chrapliwq i cokolwiek twardq wymowq, 
lecz z roznych wzglpdow niezbyt ci sip 
to podobato, daj tak jemu, jak i sobie 
drugp szansp... Tym bardziej, ze 
obecnie twoje szanse w niemieckim 
Cczyli: Deine Chancen in Deutsch - 
gdyz taki wlasnie tytul nosi ten 
„samouczek”) niepomiernie 
wzrastajp... 

Jednym z powodow, dla ktorych 
przyjpc nalezy powyzszy punkt 
widzenia jest fakt, ze w swej istocie 
Deine Chancen in Deutsch sp czyms 
wipcej niz tylko kolejnym Jpzykowym 
multimedialnym programem 
edukacyjnym"; i nie myslp tu jedynie o 
tym, ze to dzipki SuperMemo. W tym 
bowiem wypadkpen 

Jednopudelkowy" program jest... 
zestawem az trzech osdbno 

startujqcych (a wipe odrpbnych, choc 

nie da sip ukryc, ze scisle ze sobp 

powiqzanych) programow! Dokladniej = 

zas ujmujqc: trzech baz wiedzy, 
ktorych elementy skfadowe [wtym 

przypadku - slowhictwo i gramatyka 

jpzyka niemieckiego) dzipki ..wsparciu’1 
przez SuperMemo dajp sip przyswajac 
znaeznie szybeiej i - co znaeznie 
istotniejsze - skuteezniej niz w 
przypadku jakiegokolwiek innego 
znanego mi programu czy metody 
..samoedukaeji"... 

A oto i kilka informaeji na temat tej 
wielkiej trojki... Otoz pierwszq z 
programowych „baz wiedzy11 
(oczywiscie ich „tekstowa” liezba 
porzpdkowa nie ma na celu 
hierarchizowania ich waznosci; 
wszystkie one sq wazne, wszystkie 
swietnie sip sprawdzajq i co wipcej: 
rowniez doskonale wzajemnie 
uzupetniajq) jest czpsc nazwana 
Wdrter und Wendungen, czyli - po 
prostu - „stdwka i zwroty”. Zawiera 
ona ponad 6000 slow, ktorych 
znajomosc (wraz z przykladami ich 
uzyeia w wyrazeniach i zdaniach] z calp 
pewnosciq moze oferowac tp milp 
swiadomosc, ze niewiele jeszcze w 
potoeznym ..szprechaniu’1 moze nas 
zaskoczyd. Tym bardziej, ze wszystkie 
uzyte slowka „wyposazonoM w ich 
fonetyezne (i przeczytane przez 
naprawdp kompetentnp osobp) 
odpowiedniki. Druga z.czpsci 

skladowych Deine Chancen in Deutsch 
obejmujqca ealode (!) niemieckiej 
gramatyki zostala zatytufowana 
Grammatische Obungen bzawiera 
ponad 1000 dwiczen i testow 
gramatycznych na przykladach zdan. I 
wreszeie trzecia [lecz nie mniej 
waznal] mozliwosc przyswajania 
wiedzy ujpta zostala w Deutsch fur 
Touristen Cczyli: „niemieckim dla 
turystow”). To wlasnie z pomocq tego 
dziafu (a scislej zawartych w nim 
tysi^cu slow i trzystu zwrotow) nieco 
zagubiony i niezbyt z tego powodu 

♦ s 
Deft- 
Chancei 

szczpsliwy turysta 
..przetrwa'1 w tym nieprzyjaznym (a 
naturalnymdla Niemcdw) 
..srodowisku" i skladajpcych sip na 
codziennosc zycia in Deutschland 
rozmaitych podroznych sytuacjach: na 
dworcu, w sklepie, u lekarza, w hotelu 
i tym podobnych... To jednak, co 

najciekawsze, w tym przypadku 
zachowalem na koniec: otoz - 
oczywiscie wedlug autorow - na 
zaznajomienie sip z catosciq zawartego 
w nim materialu potrzeba nie mniej, 
nie wipcej lecz... miesipca! I to 
poswipcajpc na naukp nie wipcej niz 
zaledwie okolo pdf godzinki na dzien! 

Niestety, nawet hajwspanielsze rdze 
miewajp kolce, W tym zprzypadku 
dose bolesnym 
kolcem jest fakt, 
ze do 
poprawnego 
uzytkowenia 
Deine Chancen 
in Deutsch 
wymagane jest 
zainstalowanie 
zestawu 
czcionek 
niemieckich. Z 
tym wprawdzie 
problemu nie 
ma - znajduje 
sip on na ptycie z Windows 95 - jednak 

zwipzana jest z tym nieodfqcznie inna 
niedogodnosc... Otoz po przestawieniu 
klawiatury na ..niemiecki 
standardowy" - zgodnie z niemieckimi 
standardami - zostajp zamienione 
litery i „z”. I to wlasnie stpd biorq 
sip jpzykowe potworki w stylu 
tytulowego alles yusammen”, 
popelnionego absolutnym przypadkiem 
tmozna by rzecz: piszp szybeiej niz 
czytam] i natychmiast ..odgwizdanego" 
przez komputer... Co ciekawe, wydaje 
sip rowniez, ze udalo mi sip znalezc w 
tej publikaeji jeden (tylko jeden i w : 

dodatku srednio istotny - ale zawsze] 
btpd: oto bowiem w minidialogu: „lst 
Frau Kuhn da?, Nein, sie ist noch im 
Buro”, program uparcie poprawial to 
male ..sie” na - moim zdaniem 

absolutnie zbpdnq w tym przypadku - 
formp grzecznosciowp IPSie". Aby zas ‘ 

rozwiac wszelkie mozliwe wqtpliwosck 
pomipdzy przeczeniem a zaimkiem NA 
PEWNO jest przecinek... 

Na zakohezenie zas jeszcze jedna 
niewielka uwaga: program Deine 
Chancen in Deutsch (z systemem 
SuperMemo) jest wrpez blizniaezo 
podobny do opisywanego w maju 
Advanced English. Dlatego tez 
pozwolilem sobie na „ominipcie" 
wszelkich danych dotyczqcych metod 
dzialania samego SuperMemo Cktore - 
jak zresztq juz zdqzylem wspomniec - 
jest calkowicie odrpbnym programem; 
umieszczonym zresztp w calosci na 
plycie), gdyz w poprzednim tekscie 
bylo o tym sporo, a jakiekolwiek pnoby 
mojego ich opisania nieuchronnie 
prowadzityby do powtorzen... 

Zresztp: przeciez nie tylko w 
SuperMemo lezy tajemnica sukcesu 
Deine Chancen in Deutsch: rowniez i 
sam w sobie system przekazywania 
informaeji zostal zaprojektowany w 
sposdb, ktdry mozna z czystym 

sumieniem okredlic mianem: 
najwladciwszego (rdwniez dzipki 
okolicznosci, ze calodd podzielono na 
13 grup tematycznych, co wyraznie - 
dzipki swej przejrzystej, grafieznej 

oprawie ■ „ nozjasnia" i usprawnia 
proces ich kojarzenia i 
zapamiptywania). Tak wipe to dopiero 
wspolpraca ich obydwu jest na tyle 
znakomita, ze absolutnie bez wahania 
mogp dopisad sip do listy 
zadowolonych, ba! - wrpez 

szczpsliwych jego uzytkownikow... 

Producent: 
SuperMemo World 

Wymagania; 
m, 4Ffihttnir svga, 

Win 3 x, 95 

Dystryhutar: 
Vulcan Media 

3704066 

Internet: h|«|3y/www^upErni0ino.coni 
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Stownik j?zyka 
angielskiego 
na ptycie CD-ROM 
lub DVD-ROM 

Zestaw kursow 
LANGMaster PACK 
Poziom Beginner 
4 x CD-ROM 

Zestaw kurSow 
LANGMoster Pack 
Poziom Elementary 
4 x CD-ROM 

Zestaw kursow 
LANGMaster Pack 
Poziom Intermediate 
4 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMoster Kit 
Poziom Beginner 
5 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMaster Kit 
Poziom Elementary 
5 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMasfer Kit 
Poziom Intermediate 
5 x CD-ROM 

If — jj 
- -.— i 
“ "V-Vi——1 

| 
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Laureat wielu prestizowych nagrod i wyroznien 31 J 1 
95 

LANGMaster jest catkowicie unikalnym, interaktywnym i multimedialnym systemem do nauki 
j?zyka angielskiego z wykorzystaniem komputera PC. Program bazuje na nowoczesnych meto- 
dach dydaktycznych, umozliwia osobie uczgcej si? poszerzanie stownictwa, cwiczenie prawi- 
dtowej wymowy i zrozumienia j?zyka mowionego - wszystko w najbardziej efektywny sposob! 

Stownik LANGMaster Collins COBUILD Student's Dictionary 
- oparty na Banku J?zyka Angielskiego zawierajgcego 250 min stow 
- 283 000 nagranych stow, 50 godzin nagran, 40 000 haset, 

30 000 przyktadow 
- wszystkie hasta czytane przez rodowitych lektorow angielskich 
- uwagi gramatyczne, przyktady, odmiany i formy pochodne, 

wyjasnienia, wyrazenia 
- wyszukiwanie poprzez hasto, form? gramatyczne lub wyrazenie 

Kursy LAN GJUasfer: 435 000 nagranych stbw. 83 godzrny nag rad, 
1 065 dwiczeb, 5 100 iiustracju 152 000 stdw bezposrednio poteczonych ze stownikiem 
- mullimedialne wersje ksi^zek serii READERS wydawnlctwa Heinemann 
- wszystkie teksty udiwi?kowione przez angielskich lektorow w studiach nagraniowych w Anglii 
- wspotpraca ze stownikiem 

Teraz juz takze na 

Cwiczenie prawidtowej wymowy 
Dostosowywanie tempa nauki do indywidualnych mozliwosci ucznia 
Metoda RE-WISE przeznaczona do nauki i utrwalania nowych stow i fraz 
Przyjazny, czytelny oraz fatwy w obstudze interfejs 
Dost?pna wersja sieciowa systemu oraz OEM 
Lokalizacja w 17 j?zykach 

Dystrybucja: 

DIRECT SALES MICROCOMPUTER 

TCH Warszawa 
tel,: (022) 646 00 33 

(022) 48 71 72 

http://www.tch. com, pi 

ARD-SOFT Warszawa 
tel : (022) 863 22 59 

(022) 863 79 56 

EXE Wroctaw 
tel,: (071) 353 70 02 

(071) 353 70 06 

SPRZEDAZ 
BEZPOSREDNIA 
http://www.ffcomp.com.pl 

tel. (0-33) 18-55-99 

fax.(0-33) 18-40-00 

Sklepy Vobis 
na terenie 

catego kraju 

Heinemann 
4dM 

llJrptrtMliiK/'ffWfr&tftt l L h V '■ 
Produkcja w Polsce: 
DD KOMPUTERY - EPA Polska • ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom 

tel /fax: (0 40) 360 80 91,442 36 • e-mail: ddkomp@epaonline.com 



Pnogramy uzytkowe 

Interior Designer 2 
I. Mr d®!!, 

□ekorator wn^trz 

ie jesl M tepita, i tloinow?/ Pstet mm ftyc terto PSfWP wwfcm fe 

iliiiji pflil/tiji! pres jiMloraf eh"'. 4»«! pw.ec Mi wspnfatvm pirtw die 
film sikfw, pjttittw i esi w$o?iipcfKii wiste ipii proto® 

Mi doiii’e, |f |asj0fi3i!!B aplitecjo si] iioisipniiij liislioinie truie w otome. Pin 
siczpfiie iijpzsi opgra»oraisi deaii iio weieslp, to pwifiiiy LiMtiwisikM 
imp tiff Msaini clip skunyotenla up. z BRP^dzi do pjokiBwaiiia, i zaczpii 
twopzyc, iicsiijaii eseje liziota wledflie so jBNMlBjcIi lote". Joilfii i Siflj 
ppidukcji - wfipli pealdyeznie fyiSo to pejiiwapia wopirz-jesi 
Bespat' I finny fypopss. 

Marcin Serkies Ze jego pomocq mozemy 
prektycznie ad podstaw 
zaprojektowac dowotne 
pomieszczenie wraz z 
wszelkimi jego elementami 
tekimi jsk meble, tapety, 

dywany itp. Nie odbywa si? to 
oczywiscie bezproblemowo, ale o 
klopotach wspomn? poznej. A teraz 
zaczn? od poczqtku. Po uruchomieniu 
programu wybieramy jeden ze 
standardowych ksztaltow 

pomieszczenia - ale nie jest to wybor 
ostateczny, bo form? t? mozna w 
dowolny sposob zmieniac. Lapiqc 
kursorem myszy za odpowiedniq cz?sc 
sciany, mozemy jq przesuwac lub 

tworzyc nowe zafamania. Dzi?ki temu 
generujemy prawie dowolne figury. 
Pisz? „prawie", bo niestety nie ma 
mozliwosci Iqczenia scian pod kqtem 
innym niz 90 stopni. Nie mozna takze 
wstawic np. w srodku pomieszczenia 
wolno stojqcej sciany, Ograniczenia te 
nie sq wprawdzie wielkimi wadami, bo 
dose rzadko widuje si? w domach 
sciany umieszczone wzgl?dem siebie 
inaezej niz pod kqtem 90 stopni (no 
chyba, ze w staropolskiej wielkiej 
plycie], a jeszcze wi?kszym kuriozum 
bylyby sciany w srodku 

pomieszczenia. Ale czasami tak si? 
zdarza, i wtedy dzielo Europress 
niezbyt sobie radzi.., Ale nie jest to 
profesjonalny program, wi?c nie 
winmy go za to - przeciez zawsze 
mozna wyburzyc scian?... :) W tej 
cz?sci aplikaeji mozemy jeszcze dodac 
do naszego projektu okna i drzwi - 
duzy wybor, choc czasem roznice 
polegajq jedynie na kolorach. 

Po ustaleniu, jaki ksztalt b?dzie miafo 
pomieszczenie (lub pomieszczenia] 

przez nas projektowane oraz dodaniu 

okien i drzwi, mozemy przejsc dale] i 

troch? ozdobic to, co zrobilismy do 
tej pory, nakfadajqc na sciany i 
podfog? tekstury. Po wybraniu tego 
menu widok automatyeznie zmienia 
si? z dwuwymiarowego na 

trojwymiarowy (z mrizliwosciq ! 
swobodnego przemieszczania si? po 
trdjwymiarowym swiecie). Teraz 
mamy do wyboru kilka opeji. Po 
pierwsze uzywajqc funkcji paint 
mozemy pomalowac na dowolny 

kolor wszystkie powierzchnie w 

naszym domku, a takze takie jego 
elementy jak okna, drzwi itp. Jednak 
gfadki kolor to nic ciekawego, 

dlatego mozemy sfcorzystac i mrtych 
rozwiqzari, ktdrycb jest calkiam 
spare. Wyb&r ttkstur, jakimi 
mozemy pokryd nasz projekt 

naprawd? ratal wrazenie: od 
gustownyciu prawte gtadkich lapet, 
az po kolorowe i wesofe wzorki dia 
dzml Szkoda tylko, ze nie 
ma szaps na importowanie 
wtasnej grafiki i 
odpow<ednie jej uzyeie. 
Przeciez nie bylatay to zbyt 
trudne do zrobienib, a 
bardzo poszerzafoby 
mozliwosci programu. Ale 
coz - autorzy 3DID 2 
postanowili inaezej, i 
dlatego jestesmy skazani 
na korzystanie z tego, co 
oferuje nam sam program. 

A oferuje calkiem sporo, jesli 
chcemy umeblowac nasze, na 

razie gote, mieszkanko. 

Wszystkie dost?pne obiekty 
podzielone sq na szesc 
gfownych kategorii takich jak 

kuchnia, sypialnia itp. W kazdej 
takiej kategorii znajduje si? 
jeszcze kilka mniejszych grup, 
dose znaeznie ulatwiajqcych 
znalezienie potrzebnego obiektu, Aby 
dodac obiekt do projektu, wystarezy 
wybrac go w oknie podglqdu i 
umiescic gdzie tylko dusza zapragnie* 
Niestety - pomimo calkiem sporego 
wyboru miatem problemy ze 

znalezieniem normainych, do$6 oz$$to 
spotykanych meblt Ale moze to 
dlatego, ze program nie jest polski? 
Chyba raezej nie... Po 
prostu autorzy,nie 

postarali si? zo bardzo. 

Wsdad to rdwniez przy 
dodawanfu obiektu, a 
kgpkretnie - przy jego 
dokladnym ustawiamu W 
tym celu trzeba przej4d do 
osobnego menu, gdzie ze 
pomocq kilku przyciskdw 
mozemy skalowafi, 
przesuweC i obracat meble. 
Tyle tylko, ze wszystkie te 
operaeje sq wykonywane 
skokowo. co uniemozliwia 
precyzj?. Dletego tez, 
konczqc wymyilanie 
wymarzonego wystroju \ 

rqbfqc i niego enlmacj?. 
mozemy zetkn^6 si? i meblami czy 

Blementami, ktdi‘e stojq niezbyt 
rdwno. Niby to nic, ale estetbw moze 
denerwowac, A tak w ogile jeAli juz 

mnm o animaeji, to program 
umozliwia nem nagranie naszyeh 
ruchbw po trdjwymiarowym modelu, 
ktdry stworzyliGmy. Potem mozemy 

MTEKJUr, j 
■ design? i 6 

pokazac taki film np. znajomym i 
pochwalic si?, jak b?dzie wyglqdalo 
nasze przyszle mieszkanie. 

Coz, konczqc, mog? tylko powiedziec, 

ze niestety 3D Interior Designer 2 nie 
zrobil na mnie nejlepszego wrazenia, 
Niby nie jest zly - nie ma prob!em6«v z 
jego obslugq. ale autorey chyba ze 
bardzo starsli si? wypu$ci£ na iynek 

If 

| a © 0 

fur op ms 5 QO 

co^ die ofeprofesjonalistow. A mogli 
spokojrim dodet jeszcze kilka 
elementdw, ktore nie utrudnilyby za 

berdzo obslugi,, jednoczesnie 
.podkr?cajqc" mozliwosci ich dziela. 

Producent: 
Europress f4AtTI0 

Wymagania: 
P90, 0 MB RAM, VGA 256 
kolorow, Windows95 

Internet: hitp:/Avww 

Dystrybutor: 
Europress 
lei (0044) 1625859333 

europress.co.uk 
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Programy uzytkowe 

smopolitan Virtual Makeover 
yVirtualna kosmetyczka 

Ka'i;i i.r^Diislnwiciiillui ptci piQftnej 

r.tfifiiliv w sweini wygl^ie cni 

.iii-: a m aaslo dniy, osiy maj^ nii 

i kvldr. v»f#sy pposiE Inti n mociia 

luMicq. nle '.vspofltinajqc juz o 

ii^nhsmaiittui tlatyczucysh Hstii'V- 

j[)Di;;|| . i; Ip lypu!.MAw" W 

^imi HQina i iiowodiflitieiu 

!v;eic iimy sitrvlnv cliwyl 

iicy.tywleispMBlP 

mini »rac labitiiy taceldw a 

raysHtitn paitrawic snbia auolne 

: iiieie. knrpf! w pfiyiiaillta hosier 

j Mid settle i pretpiii 

Agnieszka Siejka 

o tego typu wst?pie, 
[zapewne przewazaj?ca cz?sc 
lm?skEch czytelnikow 
zastanawia si?, co za 
program zawital na tamy CD- 
Action. Jesli w waszej 

pami?ci gdzies gl?boko zachowany jest 
tekst z bodajze zeszforocznego Actiona 
i'rJ teniat programu Elle - Sekrety 
Urody, to z gory uprzedzam, iz dzisiejszy 
temat bgdzie gatunkowo powi?zany z 
tamtym produktem. Nie tylko ze 
w^gltjdu na adresatow nalez?cych do 
pi?kniejseej pofowy ludzkosci, ale takze i 
biorqc pod uwag? tematyk?, program 
Cosmopolitan Virtual Makeover mozna 
okreslic bliskim bratem, a wlasciwie 
siosti’cj, dzieSu Elle - Sekrety Urody. 

Niezorientowanym wyttumaez? 
pokrdtee, \z Cosmopolitan jest jedn? i 
tych kolorowych, z trzyeyfrow? liczb? 
stron, gazet zalewaj^cych kioskr, 
raSrych, w wi?k$zodci feministyezne, 
Uu^ai rad z? kobietom jak zdobyc 

nast?pnie jak go traktowad, 
v Jtl/ ?c,obyty zostai przy boku, az do 

roomentu, w jaki sposdb si? go 
l elrkatnm pozbyd i nastawrd eelownik na 

taleW Redaktorki. jak E 
czytalniczki czasopisma zdaj? sobie 
sMraw?t iz al>y dokonywad tego typu 
ptnnojdw, nalezy m6c pochwalid si? 

MpowiBdnim wygl?dem i chyba i tego 
pawodu drugs polowa czasopisma 
^pelniona jest rdznegp rodzaju 

poradami pokazuj?cymi jak przemienic 
brzydkie kaczqtka w olsniewajgcej urody 
wampy. Z praktyk?, jakwiadomo, bywa 
przewaznie nieco gorzej niz z teori?, 
dlatego kobiety, ktore chcialyby 
odmienic swoj image, ale s? peine obaw, 
jesli chodzi o ingereneje na tak 
delikatnym „terenie" jakim jest wygl?d, 
niech si?gn? po Virtual Makeover, ktory 
nieco pomoze, a przynajmniej zmniejszy, 
Justrzane" rozterki i klopoty. 

I\liew?tpliw? zaletq programu jest fakt, 
iz eksperymenty na swej twarzyezee 
mozna bezpiecznie i bez obaw 
zrealizowac na komputerze, dowolnie 
zmieniajqc sw? podobizn? z 
wykorzystaniem do owych dzialan 
fotografii. Zdj?cia mozna wprowadzac do 
komputera na roznorakie sposoby: 
przykladowo korzystaj?c z formatu 
Kodak CD bqdz wykorzystuj?c 
tradycyjn? i powszechn? metod?, czyli 
si?gaj?c po najzwyklejszy skaner. 
Oczywiscie mechanizm ow dziala takze 
w drug? stron?, czyli gotow?, 
catkowicie now? „siebie" mozna 
wydrukowad i nie tylko na monitorze, 
ale i na papierze ocenic 
efekty [ewentualnych] 
pdzniejszych zmian. Do 
dyspozycji 
uzytkowniczka 
programu 
otrzymuje oprocz 
swej nie 
pomalowanej 
twarzy, takze 
odpowiednie 
narz?dzia, ktore 
podobno czyni? cuda nie 
gorzej niz skalpel w r?kach 
chirurga plastycznego. 
Mysl?, ze w tym 

Ol taui w tTiii CC pert* *4 ' „  -,-- .— 
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przypadku zawite tlumaczenia okaz? si? 
zb?dne, jedli wspomn?, iz do wykonania 
pelnego makijazu, po ktorym przyb?dzie 
nam par? kilogramow (pudry oraz 

szminki sw? wag? majq], znajdziemy 
prawie wszystko: od szminek, poprzez 
roze, na ciepiach do powiek konczqc. 
Wykonywanie make-up’u nie rozni si? 
praktyeznie niezym od jego tradycyjnej 
formy, odbywajqcej si? na zywej istocie. 
Jedyna roznica polega na tym, ze w tym 
przypadku terenem 
dzialan jest obraz na 
ekranie monitora, a z 
narz?dzi korzystamy 
za posrednictwem 
myszki. Jesli jeszcze 
wi?kszosc z was nie 
jest przekonana do 
tego typu zabawy, 
szal? powinno 
przewazyc to, iz 
autorzy (a raezej 
autorki) nie 
zapomnialy o roznego 
rodzaju poradach 
dotyczqcych trudnej sztuki, jak? jest 
niewgtpliwie dobrze wykonany makijaz. 
Poczytac zawsze mozna, a co do 
trafnosci porad, mozemy miec chyba 
stuprocentowe zaufanie - w koncu 
modeiki na okladkach Cosmopolitan nie 

wywotuj? niesmaku i 
^ komentarzy typu: patrz, 

wyglqda jak wielkanocna 
pisanka. 

Najwi?ksz? jednak 
atrakcj? okazuje si? - 
przynajmniej w moim 
odczuciu - dobieranie 
fryzuroraz wybieranie 

koloru wlosow. Jesli 
macie dylemat, jak zmienic 

to cos, co juz od dluzszego 
czasu, w niezmienionej formie, 

^przechowujecie" na glowie, 
program na 

absolutnie 
bezpieczne 
eksperymenty 
nada si? 

doskonale. Za jednym 
klikni?ciem myszki 
mozna si? zmienic w 
ognist? brunetk? 
b?dz slodziutk? 
platynow? blondynk? 
z epoki Marylin 
Monroe, sci?c si? na 
chlopczyc? czy ujrzec 
i ocenifi siebie w 
dlugich wlosach. 

Dost?pne s? bardzo rozne warianty 
najmodniejszych fryzur, ktore mozna 
nieco zmodyfikowac, poprzez 
rozja^nienie koloru b?dz calkowit? jego 

zmian? (z rudego na czarnyh Zabawa w 
wirtualnym gabinecie fryzjerskim 
sprawila mi niemal? frajd?, ale pomijajqc 
rozrywk?, na pewno nie jedna z was z 
wydrukowan? podobizn? z calkowicie 
now? fryzur? pewniej przekroczy prog 
prawdziwego salonu fryzjerskiego i 

© 

uniknie ewentualnych nieporozumien z 
fryzjerk?, ktorej niekiedy z duzym 
trudem przychodzi spelnienie zyezen 
klientek. Praktyczne wykorzystanie 
programu jest niepodwazalne. Oprocz 
dobrej zabawy, korzystaj?c z lieznie 
zawartych na plytee porad, 
przekazanych w dose atrakcyjnej i 
estetyeznej formie, nawet najbardziej 
obawiaj?ce si? zmian kobiety powinny 
nieco odwazniej przyst?pic do ingereneji 
w swoj staly image. 

Zdaj? sobie spraw?, iz statystyezny 
czytelnik zalieza si? do osobnikow plci 
m?skiej, a wi?kszosc dotrwala do tego 
miejsca w tekscie jedynie z czystej 
ciekawo^ci, by pozniej przy piwie z 
kolegami zalic si?, iz nawet w 
ukochanym CD-Action pojawiaj? si? 
opisy .^obiecych" programow. 
Jednostkowe czytelniczki zapewne juz 
same zadecyduj?, co zrobic z informacj? 
o istnieniu Cosmopolitan Virtual 
Makeover, natomiast m?sk? cz?sc 
widowni upraszam o jak najszybsze 
udanie si? do najblizszej, znajomej b?dz 
nie, istoty odmiennej plci, z Actionem 
pod pach?, by nast?pnie otworzyc na 
stronie z recenzj? Cosmopolitan Virtual 
Makeover. RadoSd rozmowezyni moze 
byd niepomierna, nie mowi?c juz o 
wylewnej wdzi?cznosci... 

Producent: 
SegaSoft 

Wymagania: 
486DX/66.16MB RAM. 
Win 3.1/95, CDx2 

DystrybutDr: 
Acces Communications 
lei. (00415) 907-7070 (w.205) 

Internet: hllp://www virtualmakeover.com 
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Ludzie i ludziska 

UmiBjelTiaftC fysuwRiiiH W/i hyto rtinlm 

mar; Minin (nr ill iMa. Domki, ptulHi 

kDlkaml c/y My fileskSw wvjfliknwn 

nulla lit satysfaiirjniinwafy- Pfliiii^t | 

hikUiiksitlyelilwOmiiEliwynii wvefl 

byla w if la Klip sfanie I tsn Miislisy 
poiiofn nir/ymiil sit dn dill, |t iinmino 
nlBpawitdiBl w kwasiitich nnj(iri)8lszynh, 
ciyii zEdudownn nleizkaliycli nra? 
nsieSmlanycIi sJnnewek. iswszt 
clininlflin flltoc w nanysownc 
fniszkiCBwacj potitc luii/kq. 

Agnieszka Siejka 

robowalam, a jakze, nie 
izrazoni niepowodzeniami - 
Inieprzerwanie na bialych 

kartkach powstawafy 
istoty pozaziemskie i 
nionstra, na ktorych 

widok sam Minotaur uciekalby z 
krzykiem. Poczqtkowo byla to 
platanina kresek i kolek majqcych 
utlawac rpce, nogi oraz giowy, Z 
czasem jednak jnoi ludzie” zaczpli 
nabierac Judzkich" ksztarftow, ale 
wciqz bardziej przypominali 
meduzy na plazy itfz ch'ociazby 
homo sapiens z ery kamienia 
fupanego. Tak bardzo przeze 
mnie upragniona sztuku. irimo^ 
wielu prob i pracy nad swym 
„rewelacyjnym" stylem, nigdy 
mi sip nie udafa. Co cietewe, 
skuszona - juz jako nieco 
doroslejsza osoba - rozwojem 
komputeryzacji oraz m.in softwarem 
adresowanym, ogdlnie mowiqc, do 
plastykow oraz grafikdw, miaiam 
cichq nadziejp, ze chociaz na 
komputerze, przy pomocy jakichs 
szablonow, bpdp mogla oszukac 
marzenia z dziecinstwa. 
Owszem, pobozne zyczenie w 
koncu ulegio spelnieniu, ale dlugo 
dane mi byio czekac, a mojemu 
psychiatrze konczyla sip juz 
nadwerpzona cierpliwosc. Pojawil sip 
produkt, ktory do moich wymogow 
dopasowal sip doskonale i na mg 
okaleczonq duszp okazal sip wrpcz 
uzdrowicielskim lekarstwem. Zwie sip 
to cudo Poser 2 i jest calkowicie 
poswipcony tworzeniu ludzkich 
postaci, Jako ze ..dwojka" stoi przy 
nazwie, oznaczac to z duzym 
prawdopodobieiistwem moze, iz jest 
to druga czpsc narzpdzia. I owszem - 

nie wiedziec czeinu, pierwsza przeszla mi 
pod nosem absolutnie niezauwazona, ale 
chyba trzymajqc w rpkach, a raczej na 
twardzielu, dwojkp, nie mam czego 
zalowac i rozpaczac nad nie poznanq 
czpsciq pierwszq nie bpdp. 

Po uruchomieniu Poser 2 me oczy 
zaswiecily blaskiem pozadania; na 
ekrenie tijrzatam ludzkq posted. 
Wlasciwie byl to jedynie szablon, szkic, 
ale i tak o niebo lepszy od moich 
nieudolnych prob z przeszloscL Na owej 
postaci wykonujemy podstawowe 
operacje edycji, do ktorych nalezq nun. 
obracame, okrpcanie, wywijanie" 
odnozami, „ odlr^kami”, lam a nie oraz w 
koncu renderowanie. Cialo delikwenta 
mozemy potraktowac jako calosc lub tez 
pociac na poszczeodlne fragment^, 
Podzial zostal wykonany w taki sposdb, 
aby kazda - nawet niewyktmalna w 
rzeczywistosci - pozycja mogla zostac 
przeniesiona na obraz lydzika. Nawet 
jesli okrpcicie tuIdvwgoIkakrotnja wokol * 
osi, protestu zadnego nie uslyszycie ze 
strony swego mpczenskiego modelu. 
Tworzona postac oczywiscie znajduje sip 
w ..trojwymiai-ze" 1 spokojnie mozna 
dodawac perspektywiczne glpbie 
chociazby poprze-z’nieznaczne 
przesijnipcie rqk do tylu. Tcyb, vv ktorym 

jednolita postac traktowanaijj 
calosc doskonale, 
wprowadzania di 
polozeniu, /n?niej3z§n 
wzrostylczy tez 
Odpowiedme ustawienfa’ 
I rod el dwtaTla mogq 

scenie nieco romantyoznoscj, bqdz 
cos zupelnie przeciwnego\w',: i 

przypadku prob symufa|M 
efektu potpznega 
reflektora. Nie jestesmy 

zmuszeni do wykonywania 
wszystkich operacji na 

wciqz tak samo 
wyglqdajqcym modelu - 
do wyboru mamy kilka 
szablonow postaci 
roznej plci, wzrostjjfl 
oraz gabarytow. 
Poczcjwszy od 

chudego facets, a skonczywszy na 
potpznej babie, niozemy definiowac oraz 
okreslac swe postacie w dowolny 
sposob, Warto rowniez zaznaczyc, iz 
nawet obierajqc za model wyjsciowy 
postac dziecka, szybko mozemy przejsc 
do plci zenskiej c cechach | 
business woman bqdz 
Zawistnym zdradzp, iz 
olsniewajqce ksztafty, jakimi 
szczyci sip Wenus, mozna 
szybko przeobrazfc w cialko 
chwalqce sip 
kilkudziesipciokilogramowq 
nad wag q, Mozliwosci 
przytlaczajqca ilos 
dopiero 
zwojach mdzg 
chwilowq bqdz d.luJI 
mogq sipgnqc dQ.po.kaznei 
wielkosci 
z awje ra j q c efprifi i'OgpWy* 

j^Bodzace s i ezrd^ny civ Kate g o ri i> Ich 
Razwy mowiq vdascrwie wszystko, 
*thociazbv^^gry" czy ..kick”. Zmiana 
wkurzwiego karateki na potulne 
dzieciqtko jest kwestiq kilku kliknipc 
myszqr Jesl|w|ppz-eeiwienstwie do 
pustki' w^flownektwoivzcicego ogarnpfa 
oldniewajacamwenmtworcza, moze on na 
stale i dla potomnosci dodac do 
biblioteki pdz ewdiiWlasiBE 
kwalifikujqc goi 

sprdbowac zmajstrowac coswr 
animowanego. Slowem, Poser*2 
umozliwia nie tylko tworzenie 
wlasnorpcznie zdefiniowanych, idealnMi| 
postur, ale takze potrafi wOBawi^M| 
roots wraz z'dodatkowymi przedmiotami 

Wbrew 

skomplikowanra 

oozorom 
poziom 

W.inazwijmy 
mi o tow 

Dodawanie tl, 
je ..nieludzkichll 
martwych, nalezylp 
wykonczeniowych; poteei 
ostateczny render. 1^^ 
zaglqdajqc^do sporejjbll 
znajdziemy[w niej zbio| 
przedmiotdw, ktore wS 
towarzyszy naszefposl 
p rz y stem i e nie m^QWendej 

|jgcych 
i.olejnj 

Iczki 
Btkov^ff 
|j w,ro!i 

dzialajmiakis 
.niusimy^ 
yvfkonacH™ 
uzyskac ruch 
na ekrame 
jest 
naprawdp 
bardzo 
niewielki, 
Chociaz 
trzeba 
wykonac 

nieco wigcej niz par? kliknipc myszkq - 
Je wj^zcie mi, to tylko kwestia 

:gnipcia do manuals, ktory metodq 1 
Mtologjpznq wyjasnia tajemnice 

^jprawiania w ruch wszelakich obiektow | 
Lnanaszej scenie. j 

Aby stworzyc ladny obrazek z 
Pczlowieczkiem bqdz kilkoma ludzikamiila 

pierwszym planie, warto si^gnqc po innr 
Krooukty, ktore uzupefnilyby imponujqce : 

mozliwosci Posera 2. Za jego pomocq 
nie stvzorzymy vvlasnego tla czy tekstur. 'i 
ktore moglibysmy nalozyc na postacie 
lub przedmioty (chociaz biblioteczka 

UBtawiC nalezy kil 
miqdzy Innymf rozd^ 
docefov/e§o oraz przeBeT^szvsl 

trzeba zdecydowab sip na^odzaj 

posiada i tego typu zbiory). Poser 2 
sip doskonalym nsrzpdziem, pod 

rzed1 
nmrsceny 

renderowani 

dose moeny spr/W? 
spokoii# r/udfd 
HjbarpefzAwa^ 
renderw najwiekszc 
roidziolczoddl Afei. 

i stertawnoSiT snr 

inkiem, ze jest wspomagany przez 
^pgramy, ot chociazby 

pbgrnnjanego w manualu Ray Dream 
czy Design Fractal Paintera, W 

rsamofnymiwiykorzystaniu Poser rownfez | 
^HSPunkcie bez zarzutu i potrafi J 

Taspokoic po.trzeby najwipkszych ; 
vbeztalenci w'dziedzinie tworzenia postaci I 

i nie\tylko, Prosta obslugat a. zarazem I 
bardzo duza pgydatnosc, i 
oraz spory zasdb mozliwosci;; 

teyniq z Posera 2 i 
■ nadzwyczaj atrakcyjnq 
Salikacjp, Z niecierpliwosciq 

jiOdzekiwac na trzeciq 
dycj^rogramu, a czas 

wy^ry'wania mam zamiar 
,jCwypelnic radosnq 
^drczosciq w Poser 2, 

k'tory w koncu jako jedyny 
I przyczynil sip do realtzacji 

moich ..majarskich^ marzen i 
m\\l na zaosic^dzenia nieco 

d0s2y. ktdre dotjicteas byly 
ylane na kontp fttego osobsstego 

_ - Producent; 
MeidCrnaiions ^AtriD* 

Wymagania: Dystrybutor: 
48G, KO RAM 
widows 05 

M.^dlaGopx 

Internet: imp*//w w w, rn e I a c rea Uons^com 
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Fnogramy uzytkowe so 

ipper i Skeeto 
Penypetie komana i krecika 

Aktualnie janujgcyiu" nam maluchom lo 

dohrze w zasi^gu ich rpczek znajdujq 

siQ takie cuttenka jak chociaztiy 

„tamajajka", bajecznie kolorowe puzzle 

2D oraz 30, dwumetrowe misie 

plume, a takze kilka kanaloim w 

telewizji kablowej, uszczosliwiajp 

swoich odbiorcow dlugimi godzinaml 

swycli, glownie animowanych, ramowek. 

To juz nie le czasy, gdzie odswiplnie, raz 

do roku, sledzili sig z zapartym tchem, z 

iezykiem na brodzie, przygody Kaczora 

Donalda transmilowane przez panslwowp 

telewizje z okazji Dnia Dziecka. 

Jaspin Ina dodatek te powstajqce jak 
grzyby po deszczu gry dla 

mlodszych komputenowcdw, 
ktorzyjeszcze nie 

..zasmakowali" krwi i nie wiedzq 
o istnieniu rakietnic, granatnic 

oraz mozliwosci „udawania 
niezywego" w Unreal, 

adresowane 
najcz?sciejp c 
zabawiania. spelniajq 
rowniez drugq, edukacyjnq 

funkcj?. Jest ona scisle uzalezniona 
od charakteru produktu, w ktorym 
„zawartosc edukacji” jest bardzo 
wzgl?dna. Jednak zawsze mozna 
powiedziec, iz juz juz samo siedzenie 
przed komputerem pofqczone z 
obsiugiwaniem jakiegos programu 
ma walory edukacyjne. Maluch 
oswaja si? z technikq i komputerem, 
by pozniej zawstydzac znacznie 

starszych od niego wyczynami 
ocierajqcymi si? o wlamania na 
rzqdowe serwery. 

Nie odbiegajmy jednak tak daleko w 
przysztosc. Rodzicom, ktorzy 

chcieliby zainteresowac dzteciaka, w 
sposob absolutnie bezpieczny 

[unikajqc brutalizacji typowej dla 
gier), komputerowym swiatkiem, 
mog? zaproponowac dwa tytuly 
wywodzqce si? z gatunku gier dla 
malych (bqdz i nie - nie ma 

okreslonej zasady] dzieci. Skipper Si 
Skeeto, cz?sc pierwszq oraz drugq, 
zaliczyc mozna do bajkowych 
przygodowek, ktorej 
wyglqd calkowicie 
eliminuje wqtpliwosci 
dotyczqce ich 
adresatow. 
Rysunkowe, 

to, iz wlasnie dzieci powinny zajqc 
si? rozstrzyganiem losow dwoch 
sympatycznych bohaterow, ktorymi 

sq tytulowy 
komar oraz 
krecik. Chociaz 
owe dwie gry 
mam zamiar 

miejscami 
animowane 
obrazy, 
stanowiq 
niezbity 
dowod na 

napotykanymi niebezpieczeiistwami. 
Podobna sytuacja ma miejsce w 
przypadku naszych sympatycznych 
zwierzaczkow, ktore w pierwszej, jak i 
w drugiej cz?sci muszq pomoc w 
odratowaniu parku, wypefniajqc po 
drodze przerozne ..dobre1' krucjaty, 
majqce na celu pomoc zwierzaczkom 
zamieszkujqcym zadrzewione obszary. 
Fabuly obydwu gier zdradzac w 
zadnym wypadku nie mam zamiaru, 

gdyz i tak nie jest to 

najwazniejszy element 
zabawy. Liczy si? jej potencjal 
oraz umiej?tnosc 

zainteresowania malucha 
akcjq rozgrywajqcq si? na 
ekranie monitora. Jak juz 
wczesniej zostal ten fakt 
zauwazony, grafika 

utrzymana jest w konwencji 
telewizyjnej „dobranocki": 

cen? jednego. Skipper Si Skeeto 1 
oraz 2 to, jak Tomb Raider 1 &2, 
oddzielne, rozne gry, ktore tqczy 

tworca, producent oraz gfowni 
bohaterowie: komar i kret. 

Jak to zwykle w 

grach bywa, 
nawet tych 
najbardziej 

..grzecznych”, 

mi 
borykac 
si? muszq 

pozytywni 
bohaterowie. Ale jak na 
„herosdw" przystalo, 
dzielnie stawiajq oni czola 

wszelkim przeciwnosciom 
losu i nie cofajq si? przed 

przedstawic w 
jednym 
artykule, 
jednak prosz? 

awanturowad 
si? w sklepach 
o kupno 
obydwu 
produktow za 
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lokacje, by w prawie kazdej z nich 
znalezc potrzebny przedmiot, ktory 
nieco pozniej nada si? do przetarcia 

zagadkowego szlaku. Ot, mozna 

powiedziec: przedszkole przygodowek. 
Oprocz porzqdnego wykonania i nieztej 

przygod wyposazona zostafa 
dodatkowo w roznego typu gry 
logiczne zahaczajqce o takie dziedziny 
jak cwiczenie pamipci, jpzyk czy 

matematyka. W drugiej natomiast rolp 
powyzszq petniq bardziej zlozone 

problemy, jak wspomniane juz 

uktadanie krotkich kwestii dla 

krecika. 

Obie gry z 

czystym 
sumieniem 

mozna polecic 

jako 
uzyteczne i 

bardzo rozrywkowe 
sppdzenie czasu przez 

dzieci przed 
komputerem. Perypetie 
zabawnych bohaterow, o 
ktorych maluch bpdzie 
musiat decydowac, na 
pewno zainteresujq 
poczqtkujqcego gracza na 

ze 
bajkowy, 

rysunkowy wyglqd. 
. Chociaz dialogi sg w 
jpzyku angielskim, nie 

przeszkadza to w 
zrozumieniu akcji - 

poradzid mozna sobie 
nawet bez wnikama w 

kwestie wypowiadane przez 
bohaterdw. Mate ktopoty mogq 

si? pojawte pcdczas zabawy w 
zmnku, w kctirym me oswojony z 

tezykiem angielskim maluch nie 
bpdzie w stante samodzEelnie utozyc 

wspomrilanych dialogow. Jednak z 

rate pomocq dorostego na pewno 
wszystko si? wyjasni, a przygoda 

podqzy swym, spokojnym. 
niezmqconym torem. Warto dad 

’’ do uratowania parku* 
| ^ natomiast, jak juz sama jego 

r^zwa na to wskazuje, wyglqda nieco 
in°™i park, jednak grafika 
^stosowaria w drugiej cz?dci dodd 

[ *nac^co si? rdzni od tej, ktdra 
°czy w .jedynce". Mozna 

odniefifi wrazenie - nie tylko 
spowodowane zmianami w grafice - iz 

1 l^a ser*a przygdd Skippers t Skeeto 

dzip™aC2Dna n’8G0 

nura w dzieje zwierzakow i wraz z 
malcem rozwiqzywac „ekranowe 
zagadki. Wspdlnie zawsze jest znacznie 
weselej, a juz z druzynq takg jak 
Skipper i Skeeto - uciecha murowana. 

^AIT 10' 
Producent: 
Ivanoif Interactive 

Wymagania: 
486/66MHZ. 16MB RAM, 
Win 95, SVGA, CDx2 

Dystrybutor: 
Ivanoff Interactive 
tel 0045 56636777 

Internet: htlp://www ivanoll.com 

zabawy, obie gry posiadfij? water 
edukacyjny: na przykted przy 
rozwiqzywamu zagadek maluch uczy 
si? kojarzenia faktdw. Pterwsza cz?sc 

statyczne tla niekiedy ozywiane 
kliknipciem myszki oraz zywotni 
bohaterowie baraszkujqcy po 
lokacjach - to wszystko, czego nalezy 
oczekiwac. Choc prostota wykonania 
oraz przedstawienia swiata wysuwa 
si? na pierwszy plan, jednak w zadnym 
stopniu nie wadzi to i pie umniejsza 
atrakcyjnosci grania. 

Na przeszukanie czeka mnostwo 
niezwykle interesujqcych lokacji, w 

pierwszym przypadku jest to mieniqcy 
si? wszystkimi kolorami zieleni park, w 
ilruyim natomiast tajemniczy 
zamek, ktory gra rol? pokaznej 
przechowalni roznego rodzaju 
duchow i duszkow. Oprocz 
gfdwnych bohaterow, w parku 
natknqc si? mozna na zabawne 
zwiorzaczki majqce swoje male 
problemy, do ktorych 

rozwiqzywania glowni 
bohaterowie az si? garnq i 

wtasciwie muszq to zrobid, aby 
utoi'uwac sobie prostq drog? 

Podczas 
zwiedzania zamku maty 
gracz b?dzie musial 
podolac nie tylko chmarze 
duchow, ale rowniez i 
slownym zagadkom 
polegajqcym na skleceniu 
odpowiedniej sentencji dla 
krecika, ktory znalazl si? w 
ktopotliwej sytuacji. 
Odpowiedni uktad wyrazen 
zapewnia (tymczasowe] 

wyjScie z tarapatdw i 
mozliwoSG kontynuowenia 
w?drowki. W obydwu grach 
zabawa wyglqda pocfobnie: 
spacerkiem przemierzamy 
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Pnogramy uzytkowe 

yman Edutainment 
Platformowka d!a naj 

Nauczanle milosinskich do najprostszych 

wyzwan nie aalezy. Coz, jest to sytuacja o 

tyle beznadziejoa, ze pogodzic ze sobq 

Irzeba typowodla pociech aiecboc do 

naahi i w ogdle do dlozszego skopiaoia 

owagi aa jedoyoi temacie z kooiecznoscig 

__wtBKmm 
tym samym przywrocic spokoju. Ale 
na szczqscie nasz Czarodziej wraz z 
bqdqcq akurat wtedy u niego z wizytq 
czarodziejkq Betillq znalezli sposdb na 
rozwiqzanie tego problemu - wezwali 
na pomoc samego Raymana, a wraz z 
nim \ naszych milusinskich, gdyzto 
wlasnie oni bqdq jego krokami 
sterowac. 

pod8lawowyoh regal dotyczgcych jgzyka 

polskiegoczyoiateniotvkj.WiBdomo, 

najleiiiejbylobypotaczycprzyjeoinez 

poiytecznyfli w formie zabawy, ale 

pozostajo pylaoie: jak? Na szczyscie ktos 

jn? a tym pomy^lat, a swoje calkieai 

porzgdaamiazaniezrealizowalw 

prodokcle a nazwie Rayman Edutainment. 

Allor Program ten, b^dqcy w 
istocie calkiem pcrzqdnq grq 
zrqcznoSciowq, by! juz na 
naszych famach opisywany, 
ale wtedy to opieralismy siq 
na angielskiej wersji 

jqzykowej, w wiqkszosci wypadkow 
raczej niezbyt przydatnej, chyba ze juz 
od samego poczqtku chcemy oswoic 
dzieci z angielszczyznq, Obecnie, po 
catkowitym spolszczeniu, program 
nadaje siq jako pomoc dla znacznie 
szerszej rzeszy maluchow. A co nie 
mniej wazne, rodzice tudziez 
rodzenstwo nie muszq juz siedziec w 
poblizu, by co mniej oczywiste kwestie 
wyjasniac - program jest bowiem 
wyposazony w bardzo 
dobre podpowiedzi. 

Zabawa rozpoczyna si^ od krotkiego 
przedstawienia przez Czarodzieja 
czekajqcych na naszego bohatera 
przeszkdd, Wspomina on takze o 
Ogrodzie Betilli, w ktorym to mozna 
bez obaw podwiczyd - w czasie 

wlaSciwych poszukiwafl limit bl^ddw 
jest juz bowiem ograniczony, a jego 
przekrcczenie oznacze 
ponownego rozpoczynania danej 
czqscij 

Gra sklada siq z glownego ekrsnu, na 
ktorym porozmieszczane zostaly 
zloto-mebiesk® kule symbclizujqce 
poszczegolne etapy misjc Mozna ja 
wprawdzie przechodzic v^dowdnej 
kolejnosci, ale by qdneJ^d mpP 
trzeba dotrzec do kartca fcaidego z 
nich - symbolizowane jest to zmianq 
koloru kuli na calkowicie zloty. Kazda 
z nich odpowiada innej czqdci 
materialu teoretycznego, przy czym 
poziom jego zaawsnsowania zalezy 
zarowno od polozenia kuli, jsk r od 
wybranego na samym poczqtku 
poziomu zaawansowania tjeden t 
trzech]. Dotyczy on zresztq nie tylko 
stopnia trudnosci czekajqcych 
maluchow zadari merytorycznych,, ale 
takze czqsci zrqcznodciowe], ktdra 
zresztq nawet m nsjlatwiejszyin i 

planszy, ale z punktu 
przekazywania zawartych 
w srodku informacji jest 
to rzecz bardzo pozqdana 
- dziqki powtorkom dzieci duzo wiqcej 
wynoszq z obcowania z tq grq. 

Tematow nauki jest calkiem sporo, poza 
tym obejmujq one zarowno podstawy 
jqzyka polskiego, jak i matematyki. 
Mamy wiqc rozpoznawanie glosek czy 
cafych slow, a obok dodawanie i 
odejmowanie. Nauka kolejnosci liter w 
alfabecie rezyduje obok kuli z krainq 
doskonalqcq wartosciowanie liczb. Poza 
tym znajdq siq zarowno cwiczenia na 
rozumienie znaczenia slow, 
doskonalenie tabliczki mndzenia czy 
liczenie przedriniotdw, Jest nawet kuFa 
kryjqca dwiczenia i ptsowni! WszysEfco 
to podane w maksymalnie ..luznej” ’ 
formie, wymagajqcej w rdwnym stophiu 
zdofno^ci w przyswaianiu nowych 
irformecji, co i bieglodci w operowaniu 
klawimjca czy joypadem. 

zadaniu Raymanowi przeszkadzajq nie 
tylko inne, zachqcajqce do wziqcia liter-y 
- krainy peine sq bowiem przepasci i 
niemiluchow chcqcych naszego 
bohatera powstrzymac. Na tych 
poruszajqcych siq wystarczy latajqca 
rqkawiczka, a do poruszania siq w 
niebezpiecznym terenie - trening w 
Ogrodzie Betilli. i 

W proces nauki-przez- 
zabawq wprowadza 
filmowa opowiesc 
mowiqca o przepiqknym 
swiecie Raymana i 
mieszkajqcym w nim 
Czarodzieju 
przechowujqcym 
starozytnq Ksiqgq 
Mqdrosci. Niestety, 
czasy sielanki nalezq juz 
do przeszlosci, bo Pan 
Zty ukradl Ksiqgq, a przy 
jej pomocy udalo mu siq 

Zalozenia zabawy 
najlepiej wyjasnic 
zresztq w taki sam 
sposob, w 
jaki 
robione 
jest to w 
samym 
programie 

' na 
przykladzia, 
Zaiozmy. ze 
Rayman trafil wlasnie 
do krainy poSwiqcone] 
pjsowni. Dowraduje siq zatem od 
Gzarodzieja, ii jedyne bezpieczna 

droga oznaczona zostala 
przy pomocy liter 
skladajqcych si? na kolejne 
wyrazy podawane przez 
pnustawiane po drodze 
czarodziej skte kapelusze. 
Po .wejdciu'' na dowclny z 
nich'siyszymy wymowc 
danego wyrazu, a 
clodstkowo jest on jeszcze 
wy^wietlany no ekranie - 
wraz z juz znaleabnymi 
literami, W keidym 
momencie wisdom o wiqc 
riokladnie czego nalezy 

zukad, a jedynym problemem 

Dziqki poumieszczanych na kazdym 
praktycznie kroku podpowiedziach i 

wyjasnieniach - czy to w | 
postaci gtosu z 

kapeluszy, czy 1 
bezposrednio od . 

Czarodzieja i Betilli - „ 
milusinscy wiedzq 

dokladnie czego siq od 
nich wymaga od strony ^ 
teoretycznej, choc j 

okreslenie to ani razu ^ 
siq oczywiscie nie j 

pojawia. A po ; 
zabawach w I 

Ogrodzie 
Betilli nie [ 
straszne sq. 

im i zadania j 
zrqcznosciowe, ( 

dla starszycti 
znacznie zresztq od' 
teorii trudniejsze. ; 

zawladnqc swiatem. Co gorsza, podczas 
tego najazdu zniszczyl on takze mapq z 
zaznaczonq drogq do swej siedziby, a 
bez tego nie uda siq Ksiqgi odzyskac i 

nich do najprostszych nie nalezy. Nie 
jestem w stanie okreSUG, jaksiq to 
odbija na chqci do granie po 
parokrotnym przechodzenEu tej samej 

jest dotarcie do szukanej 
wlasnie lltery. Trzeba przy tym bardzo 
uwazad, by przez nieostroznbsd nie 
zabrad innej niz potrzeba - koiiczy siq 
bowiem utratq zycia. W szczytnym 

Jest to wiqc, jak 
widac, program bardzo 

prosty w obsludze, nie 
wymagajqcy uprzedniego studiowania 
instrukcji - wszystko jest bowiem 
wyjasniane na biezqco, dziqki czemu 
nawet najmlodsi nie powinni miec z nim 
najmniejszych problemow. A dziqki 
dobrej oprawie dzwiqkowej i nie 
najgorszej wizualnej, program potrafi 
ich do siebie przyciqgnqc, bqdqc 
wspanialq ilustracjq terminu 
Edutainment, czyli bawiqc-uczyc. I oby 
tego typu programow bylo na rynku 
coraz wiqcej, bo ich przydatnosc 
dyskusji nie podlega. 

Wtnp 

Wymagania: 
8 Mb mm. vyu 

Dystrybutor: 
OplJinus SA. 
let fOlfl) ^7797 

Internet: hi I p ://www ubisoll com 

Praducent: 
UbiSort 
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•PREMIERY GIER 
Uwaga: daty nalezy traktowac orientacyjnie, tym 

bardziej, ze cz?sc z nich dotyczy premier "za wielkq 

wodq", w USA, Terminy wypuszczenia gier w 

Europie mogq bye inne. I naturalnie me jest to pelns 

lista tytulow Ale zawsze warto trzymac r?kp na 

pulsie wydarzen. Zatem... 

10Six/Segasoft; Baldur's Gate/Bioware; Get 

Medieval/Monolith; Grand Prix Legends/Sierra 

Sports; Grim Fandango/LucasArts; HeadRush/ 

Sierra Attractions; Recoil/Virgin Interactive; Tiger 

Woods 99/EA Sports; 3D Ultra Mini Golf Deluxe/ 

Sierra Attractions 

101; The 101st Airborne in Normandy/Empire 

Interactive; Agents of Justice/SimTex; Baseball Pro 

99/Sterra Sports; Daikatana/ION Storm; 

Football Pro 99/Sierra Sports; Golf Pro 99/Sierra 

Sports; Madden 99/EA Sports; NCAA Football 99/ 

EA Sports; NFL Quarterback Club 99/Acclaim; 

Quest For Glory V/Sierra FX; Starsiege/Dynamix. 

Alpha Centaun/Firaxis; Apache Havoc/Empire 

Interactive; Blood 11/Monolith Productions; Caesar 

III/ Sierra Studios; Command & Conquer 2/ 

Westwood Studios; Don’t Touch That Dial/Sierra 

Attractions; Duel: The Mage Wars/Virgin 

Interactive; Duke Nukem Forever/3D Realms; FI 6 

Aggressor/Virgin Interactive; Force Commander/ 

LucasArts; Gabriel Knight Ill/Sierra Studios; Heart 

of Darkness/ Amazing Studios; Homeworld/Sierra 

Studios; Hoyle Classic Board Games/Sierra 

Attractions; Hoyle Classic Card Games/Sierra 

Attractions; Hoyle Classic Casino/Sierra 

Attractions; Jagged Alliance ll/Sirtech Software; 

King’s Quest: Mask of Eternity/Sierra Studios; 

Land of Lore Ill/Westwood Studios; MotoRacer 2/ 

Electronic Arts; Need For Speed 3/Electromc Arts; 

Oddworld: Abe’s Exoddus/Oddworld Inhabitants; 

Piazza's Strike Zone/GT Interactive; Rebel Moon 

Revolution/GT Interactive; Return to Krondor/ 

Sierra Studios; Settlers III/ Blue Byte; Sim City 

3000/Maxis; Swords and Sorcery/Virgin 

Interactive; ST: Secret of Vulcan Fury/Interplay; 

Trans-Am Racing '68-'72/GT Interactive; Turok 2: 

Seeds of Evil/Iguana; War of the Worlds/GT 

Interactive; Wizardry 8/Sirtech Software. (Woow, 

sporo tego!) 

After Dark Game Pack/Sierra Attractions; 

Basketball Pro 99/Sierra Sports; Carmageddon 2/ 

SCI; NASCAR Racing 3/Sierra Sports; Populous: 

TheBeginning/Bullfrog; Starsiege: TRIBES/Dynamix; 

You Don't Know Jack 4/Sierra Attractions; You 

Don’t Know Jack Collection/Sierra Attractions. 

Descent lll/lnterplay; FighterCommand/Psygnosis; 

MiG Alley/Empire Interactive; Pro Pinball: Big Race 

USA/Empire Interactive; Ultima 9: Ascension/ 

Origin. 

Age of Empires 11/Ensemble Studios; Babylon 5 

Space Combat Game/Sierra FX; Diablo 2/Blizzard; 

Drakan/ Psygnosis; Kingping/Xatrix; Jeff Gordon 

Racing/ASC Games. 

May Wyoiirai sobie, jak 
wyglgdalDlgdomniew 

Normundii • CD czuli 
ludzie, ktdrzy brali w nim udziat, 
jakie zadania rnieli da wykona- 
aia. Wyobraz sabie, ze jested 
dewddcpddzialanalezecegodo 
101 kompaaii spadochronowiej 
i razem ze swoimi zotnierzami 
zostates wtasnie zrzneony za 
linip wrega. Cel misji trzeba 
osbpgc, alejaktoznobic, gdy 
zginQly... zasobniki z jedzeniem; 
jak mozna przetrwac w takjch 
warunkach? 

Marcin Serkies 

Odpowiedz; Zagrac w 101 Air¬ 
borne - gierk?, ktorq firma 
Empire ma juz od pewnego cza- 
su na warsztacie i ktora powin- 
na zrewolucjonizowac dziedzin? 
gier wojennych. Zadaniem gra- 
cza w 101 b?dzie dowodzenie 
18-osobowym oddziatem zol- 
nierzy w misjach bazujqcych na 
wydarzeniach podezas Iqdowa- 
nia w Normandii. tqcznie gra 
b^dzie zawierata dwadziescia 
jeden misji podzielonych na 9 
kampanii, co da w sumie (wlq- 
czaj?c pojedyneze misje] 242 
mapy. Nie b?d? to tylko misje 
typu search Si destroy. Trzeba 
b?dzie rowniez starac si? o je- 
dzenie, amunicj?, a takze dbac 
o rannych towarzyszy. A jesli 
juz mowa o rannych, to w 101 

wych jest 13], a od mqdrego 
wyboru moze zalezec powodze- 
nie misji. 
Wszystko to oczywiscie okra- 
szone b?dzie wspaniatq grafikq 
i dzwi?kiem. Ta pierwsza - na- 
turalnie w wysokiej rozdzielczo- 
sci, a jej najwi?ksz? zaletq, 
oprocz bardzo ladnych map, ma 
bye ptynnosc animaeji. Wystar- 
czy powiedziec, ze w grze jest 
zawartych ponad 1400 klatek 
animaeji samych zotnierzy. Kaz- 
dy wojak ma posiadac wtasny 
gtos, ktory w zgielku walki po- 
zwoli bezproblemowo zoriento- 
wac si? np., ktory z naszyeh 
chfopcow krzyezy z bolu. 

Coz - krdtko mowiqc, zapowia- 
da si? swietna gra, a ze jej pro- 
ducent, firma Empire, nalezy do 
czolowki producentow opro- 
gramowania - pewnie b?dzie to 
przebdj. ■ 

po raz pierwszy b?dzie mozna 
zetknqc si? z rzeczywiscie do- 
kladnq symulacj? ran. Autorzy 
gry bowiem podzielili cale cialo 
na 47 lokaeji, a wptyw kazdej 
rany zostal opracowany na pod- 

wodow tego jest kilka; po 
pierwsze: amunieja jest cen- 
niejsza od zlota, po drugie - 
kazdy ranny to duze ob'ciqzenie 
dla cafego oddziatu, a po trze- 
cie - przeciwnik nie jest glupi i 

stawie zapisow medycznych z 
tamtych czasow - czyli realizm 
w kazdym calu. 

W takiej grze nie moze przeciez 
zabraknqc walki - co to za woj- 
na bez strzelania? I owszem, 
walka jest [podezas niej gra 
przechodzi na system turowy], 
ale nie taka, gdzie mozna sobie 
swobodnie postrzelac do 
wszystkiego, co si? rusza. Po- 

sam potrafi dobrze strzelac. 
Sprz?t do strzelania zostal 
oczywiscie przeniesiony z ze- 
garmistrzowskq precyzj? z re- 
aliow, w ktorych umieszczono 
gr?. Zotnierze... Do wyboru 
mamy ich 82 i kazdy jest nie- 
powtarzalny, co mozna 
nad patrzqc na ich staty- 
styki (samych cech bojo- 



•WAMPIRY DO DZIELA! 
Activision pomyslnie zakoriczyl negocjacje z White 

Wolf, Inc Bialy Wilk sprzedal im prawa do 

wykorzystania swego “wampirycznego swiata 

RPG" w gracli Pierwszym produktem 

wykorzystujqcym ten system b?dzie tworzony 

pnzez Nihilistic Software trojwymiarowy "erpeg" o 

nieustalonym jeszcze tytule 

•RUSH 2 
Midway Home Entertainment anonsuje Rush 2 

Extreme Racing USA. Nowosci -12 nowych tordw 

(w tym Manhattan, Seattle, Las Vegas i Hawajel 

oraz 8 nowych pojazdow Gra powinna 

zadebiutowac jeszcze w tym roku 

•KREWNY UNREALA 
Epic MegaGames, twdrcy Unreal, aktualnie pracujq 

nad nowq, o nieznanym jeszcze tytule, 

trdjwymiarowc) grq akcji. Wiadomo tylko, ze b?dzie 

stworzona na poprawionym engine Unreal A to juz 
dobrze |ej wrozy. 

•TROJWYMIAROWY INDIANA J. 
LucasArts pracuje nad kolejnq grq o przygodach 

szalonego (z lekka) archeologa Indiana Jones and 

the Infernal Machine jest na razie w fazie produkcji, 

wi?c mozemy powiedziec o niej tyle, iz akcja 

rozgrywa si? w 1947 roku, w momencie gdy zimna 

wo|na staje si? faktem Komunistyczni agenci 

gorqczkowo poszukujq... ruin wiezy Babel, Po co - 

tego nikt nie wie, ale CIA me zamierza pozostawac 

w tyle i wynajmuje Indian? Jonesa, by przyjrzal si? 

temu z bliska. Gra to typowy TPP; sklada si? z 16 

cz?sci, rozgrywanych w bardzo egzotycznych 

rejonach swiata (ruiny Babilonu, a takze labirynty 

Olmekow w Ameryce Srodkowej). Indiana oprocz 

bicza korzysta z wielkiego arsenalu: strzelby, 

karabiny maszynowe, bazooki, wiqzki dynamitu A 

przyda mu si? to, bo podczas swoich podrozy 

natknie si? na sporo agresywnych w?zy (jak 

zapewne pami?tacie, Indiana jest wr?cz na nie 

uczulony], |akies lodowe kreatury, "platnych 

pacholkdw Ros|i" i mas? innego talatajstwa, Jak 

zwykle zagadka b?dzie miala metafizyczny wymiar. 

A z innej beczki - grafika wspomagana b?dzie przez 

akceleratory. Data premiery: poki co - nieznana. , 

Dawno, dawno tamo (nappawil? dawno), jeszcze za czasoiv 
Commodore 64, namigliiie pogrywalem v uierk? KnighE's 
Bomily - prosla sz do litlu, ale sfcpujp nowq, interesiijqcQ 

foroio, a przede wszystkim byla to dziejqca sip w klimatach fanta¬ 
sy (wtedy wiykszosc strategii byla raczej "historycznymi") stra- 
tegia z niewielkimi elementami RPG. niawet po zmianie komputera 
na PCjakims cudem ndala mi sipjp zdobyc i zagrywalem sip w nig, 
nawel gdy da wybaru byla wiele nowszych, atrakcyjniejszych wi- 
zualnie i "grywalnie" propezycji. Wszystko to brzmi jak wstgp do 
recenzji jakies shareware'owego niekomercyjnego produktu. Kto 
by przypnszczat, ze to byl wtasnie poczgtek uwielbianej dzis przez 
tysigcy graczy serii Heroes ot Might & Magic (HoMM). 

Lord y 

Do tej pory [poza wspomnia- 
nym Knight’s Bounty] powsta- 
ty dwie gry z tego cyklu, przy 

czym idea pozostala dokfadnie 
taka sama, choc ulegala rozbu 
dowie i rrtodyfikacjom [nit 

•CO U HASBRO? 
Sporo roznosci. Np remake kola 

bitowcdw (Centipede) Pami?taci( 

szalala glodna gqsienica (czy inna i 

gracz rozstrzeliwal jq na (nadal i\ 

kawalki Nowa wersja zawiera 6 od 

gdzie oprocz gqsienic wyst?puje 

insektow . oraz innych malo sympat] 

zycia. Firma zapewnia, ze zachowa 

"feeling" oryginalu . A z nowszycf 

I'obi" Glover - ni to przygodowka w s\ 

m to gra akcji; w kazdym razie nalezj 

przez G kolejnych swiatow, ostro pr 

by pokonac sily zla. Przyjdzie tez po 

paroma zagadkami. 

Heroes of Might & Magic III 
- Restoration of Erathia 
300/flew World Computing 

24 

wspominajqc o nzeczach tak 
oczywistych, jak wzrost jakosci 
grafikiJ. Wszyscy fani serii 
mogq od dzisiaj wznosic entu- 
zjastyczne okrzyki radosci, bo- 
wiem coraz petniejszych ksztai- 
tow nabiera szykowana nam 
przez New World Computing na 
czwarty kwartaf roku trzecia 
cz?sc tej serii, opatrzona pod- 
tytufem (roboczym - moze jesz¬ 
cze ulec zmianie, choc wqtpi?) 
The Restoration of Erathia. 

Oczywiscie nie mozemy spo- 
dziewac si? zmian w samym 
zamysle gry. W dalszym ciqgu 
zasady pozostan? takie same. 
Zmianie [i poprawie) ulegn? 
przede wszystkim te elementy, 
ktdre byly najglosniej krytyko- 
wane w tdoskonalej zreszt?) 

czpsci drugiej. I tak: 
Zamiast pi?ciu jedno- 
stek w armii kazdego 

bohatera, teraz b?dzie 
ich siedem. Rozszerzono 

rowniez liczb? miast, bohate- 
row i artefaktow. Tych pierw- 
szych bpdzie osiem typow, dru- 
gich - szesnascie, trzecich - sto 
dwadziesciaf!]. Przy tym obec- 
nie b?dzie mozna w kazdym z 
miast wybrac bohatera ukie- 
runkowanego na sit? lub na 
magi? [might or magic] - np. w 
drugiej czpsci w miescie umar- 
tych werbowalismy nekroman- 
tow/teraz bpd? to nekroman- 
ci fmagia) i rycerze smierci 
(Deathknight’s - sila). Jeszcze 
o szczegotach: trzy typy drog 
[na kazdej poruszamy si? z inn? 
prpdkosciq], 28 umiejptnosci 
[skills) i sto jednostek. Co cie- 
kawe, kazda jednostka moze 
bye [jednorazowo] upgra- 
de’owana Cjednak to angielskie 
slowo lepiej oddaje sens czyn- 
nosci niz polskie - ulepszana). 
Poprawiono tez gr? w sieci, 
dodajqc [regulowane przez gra¬ 
czy] limity czasowe na tur? 
(znaezne obnizenie kosztow gry 
przez Internet]. Poza tym ta 
grafika - tutaj juz nic nie napi- 
sz? - popatrzeie sami! 

0 HoMM 3 mozna by pisad 
jeszcze mnostwo, ale to tylko 
zapowiedz. Jak tylko pokaze si? 
cos wi?cej, spodziewajeie si? 
obszernych informaeji. ■ 
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Kolejny Indianin na Ekipa z Empire Interactive 
szykuje mitosnikom symu- 
latorow kolejna niespo- 

dziankp. Tym razem bpdzie to 
symnlator dwoch nowoifzesnych 
Smigtowcow bojowych - amery- 
kanskiego AH64D Longbow i ro 
syjskiego Mi-28N Havoc. 

dzi?ki czemu gnajqc po raz ko¬ 
lejny w t? samq kampani? nie 
zetkniemy si? z tymi samymi 

Ogromny na- 
cisk postawiono 

tu na grafik? miejsc, 
w ktorych b?dziemy toczyli 

walki, ktora musi bye bardzo 
doktadna, bowiem przewaznie 
smiglowce latajq tu na malych 
wysokosciach. Dlatego tez kaz- 
dy szczegol terenu dopieszczo- 
no w najmniejszych detalach, 
co pozwoli wykorzystac warun- 
ki "otoczenia" do celow bojo¬ 
wych. Teraz juz nic nie b?dzie 
tylko ozdobnikiem - kazde drze- 
wop krzak czy kamien moze bye 
wykorzystane do schowania si? 
przed wrogiem [no, moze z tymi 
kamieniami to lekka przesada]. 

ki b?d? 
plyn?ly 
tak, jak 
pierwszy 

naz robity to 
w slynnym Commanche - w ka- 
nionach, w ktorych oczywiscie 
b?dzie mozna si? przyczaic. 
Wszystko oglqdac b?dzie moz¬ 
na z uzyeiem jednego z 30 wi- 
dokow z kokpitu lub z aktywnym 
wirtualnym kokpitem dajgcym 
pilotowi peln? swobod? obser- 
waeji. 

Rowniez obiekty (takie jak smi- 
gtowce czy czolgi] b?d? odwzo- 
rowane z wielk? dbalosci? o 
detale. Niesamowite wrazenie 
nobig np. ptaty wirnika, ktore 
przyginajg si? do ziemi wraz ze 
zmniejszaniem si? obrotow sil- 
nika. A to tylko jeden z wielu ba- 

jerow oferowanych przez Apa¬ 
che Havoc, Inne to na przyklad 
rewelacyjny stereofoniezny 
dzwi?k. 

Kolejne zalety tej gry to dyna- 
miezne kampanie rozgrywajqce 
si? w jednym z 4 teatrow dzia- 
ian. Kazda nasza akeja [czy 
udane czy nie] b?dzie miala 
wplyw na przebieg konfliktu, 

misjami - a przeciez ta powta- 
rzalnosc zadan byla jeszcze do 
niedawna najwi?ksz? bolgczkg 
symulatorow. Ale to juz prze- 
szlosc, bo w Apache Havoc 
graez na pewno nie b?dzie si? 
nudzii, bo nic nie b?dzie sta- 
tyczne i niezmienne - a juz 
szczegolnie pogoda majgca 
wielki wplyw na symulacj? lotu. 
Graez b?dzie mial wybor, czy 
chce grad na poziomie ekspert, 
oferujqcym wszelkie niespo- 
dzianki towanzyszgee prawdzi- 
wemu lataniu smiglowcem, czy 
tez moze woli grac w strzelan- 
“k? z elementami symulacji na 
poziomie novice. 

Gra b?dzie oczywiscie mozliwa 
rowniez w trybie multiplayer, 
ktory b?dzie obslugiwal rowniez 
tryb kampanijny i to przez pnak- 
tyeznie wszystkie protokofy 
transmisji mi?dzy komputera- 
mi. Coz - zabawa na pewno 
b?dzie przednia i ja czekam na 
nig z niecierpliwoscig, warn za- 
lecam to samo. ■ 

•SIEGNIJ NIEBA 
Skies to najnowsza propozyefa z SegaSoft. Mamy 

do wyboru kilka rodzajow uskrzydlonych postaci 

[np, smoki.. i anioly). Kazdym z nidi musimy ruszyc 

na wypraw?, majqc za cel ocalenie swiata przed 

silami Zla. W miar? eksterminacji wrogow rosnie 

nasze doswiadezenie i mozliwosci bojowe Przy czym 

jednak samym zabijamem niczego nie rozwiqzemy... 

Jest tez magia [200 zakl?c w 16 kategoriach), s? 

rozmaite gildie, gdzie mozna si? mocno podksztalcic 

itp Dose oryginalny jest swiat tej gry - ogromne 

wyspy rozsiane po... niebie. W sumie - duzo RPG 

oraz sporo akcji, wszystko rzecz jasna w 3D Gra 

istnieje w wersji beta, premiery nalezy oczekiwac 

dopiero w przyszlym roku 

•TALONSOFT PRESENTS... 
.,-dwie nowe gry. Tribal Rage to RTS, w ktorym 

mozemy wcielic si? w wodza jednego z szesciu 

plemion, 34 misje solowe i 13 w trybie [tu 

pasowaloby raezej "tribie") multi. Operational Art 

of War to juz klasyczna strategia w turach, z 16- 

bitowq grafikq i wieloma mozliwymi "mode'ami" gry; 

zawierac b?dzie okolo 24 misji 

•RONALDO, GOLA! 
W najnowszej grze Infogrames Entertainment,., a 

wlasciwie w serii gier ‘'soccerowych" wsparcia 

programistom udziela niejaki Ronaldo [ciekawe, ile 

to kosztowalo firm?? Az strach myslec.J. M,in. 

b?dzie onL modelem" do sekweneji motion-capture 

Pierwszy program z tego cyklu powinien bye gotowy 

pod koniec tego roku 

•CARMAGEDDON 2 
Miesigctemu puscilismy wzmiank? o tej grze,.. czas 

na drug?, nieco konkretniejszq Czego mozna 

spodziewac si? w sequelu jednej z najbardziej 

kontrowersyjnych produkcji na PC? Wiadomo, ze 

wykorzystuje akceleratory grafiki. jest 30 nowych 

broni, 12 "fully destructible" terenow jazdy, 5 

torow i masa.. no tych, wiecie, owieczek i nie tylko, 

I Poprawiono tez realizm jazdy samochodem. B?dzie 

trudniej kogos przejechac, a sam wdzek latwiej 

b?dzie ulegal uszkodzeniu w kolizjach z ofiarami (ale 

tez b?dzie odpowiednio wytrzymalszy). 

• unreal-H 
To nie upgrade gry, a jeno oficjalny data-dysk z 

misjami Zatytulowano go: A World Gone Dead 10 

nowych leveli, 8 nowych broni (w tym pila 

lancuchowa, mozdzierz, kosiarka do trawy (!!!)] 

oraz "constant combat" - b?dziemy mogli latac. 

Dysk wyda WizardWorks. 

•wizardworks again 
Skoro juz mowa o tej firmie i data-dyskach„, 

Chlopaki majstruj? tez oficjalny dysk z misjami do 

Starcrafta, Zawiera 30 nowych misji (po 10 na 

ras?H nowe mapy multiplayerowe, nowych 

bohaterow oraz nowe efekty dzwi?kowe [w tym 

speechel, a takze poprawione algorytmy Al wroga, 

Premiara na dniach [najprawdopodobniej juz |est w 

sprzedazy... choc nie u nas). 

•STARCRAFT - JESZCZE WlfCEJ! 
Kolejny oFicjalny data-dysk nazywa si? Brood Wars, 

Zawiera 24 misje, nowe typy terenu i oddzialow. I 

juz wkrotce trafi do sklepow... 

•LUBISZ GRY ON-LINE? 
Zreszt? niezaleznie od tego, czy je lubisz, czy nie - 

zwroc uwag?, ze Berkeley Systems wydala nowq 

wersj? popuiarnej gry on-line Acrophobia 

Apache Havoc 
Emm Interactive 
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20 tysiacy ton nad gtowq 
pidojiierooowifHlIicie 

kino opfakujac tosy 

pOw, i czujecie maty nledosyl - 

wcitf warn brakuje czegos 

"wodnego", mogg troozeczkg 

warn ulzyc, zapowiadajgc glerg 

scisle powiazana z wodg, ktdra 

da sig poznac pod tylnlem: 

20,000 Leagues The Adventure 

Continues. 

JASPIN 

W rzeczywistoftb i Titaniteft 

tytulten b^dzie mialtylewi 

nego co piernik i wjatrakiQ 

ale za to akcja gry 

tukiem bedzie zawadzggT 

ktady statfcdw rdinegM 

Naszymi nogami, 

mi, czyli bahat8remr;lffl| 

rym obejmiemy calkoWaf 
trol$, b^dzie mfady biologij 

Stewart, fctnry o mifkaifi 

oraz hulaniu na statkeoH 

wodnych nre wie prakty 

nic. Intryga me rozgrywa'is^Sf 

czasach wydarzert zawmtych w 

ksiqzkach Julesa Venra'a Echod 

nazwa programu moze spra- 

wiad takie wrazenie). Dotyczy 

ona epoki o wiele nowoczesniej- 

szej* a wloSciwie - “postnowo- 

P#|iH |- wydarzema. w 
ktdrych b?dztemy uczestniezyli 

ocierajn $i§ bcwiem o magteing 

przyszlogb i poezgtek 21 wie- 

kdf Jak to zwyfele bywa w prze- 

powiedmaqb filmowych r ffmob 
wych, nie b^dzie to okres sie- 

tank! i powszeehne] 

woicl? nnroddw. Tym mm 
ludzkoSfi zamamvia st? probfe- 

mem w zastrsszalscyjn temple 

znikajgcej iywnoScL a ratun- 

kiem dla koriczgcych m zapa- 

s6w ma]| byd je&cze me wy- 
e ksploato wane po k( a dy pa dob- 

no wsitaftce zmmskfe zbidrn'tki 
wndne. 1 ten a odlfflu las? 

etepe/$#£ej daedzinfe zostaf 
l niewielkq zatogg 

iny w Gifiir 
aitartm* 

ludzkich zolqdkdw Kfopoty stg 

zaczgly. gdy dryfopjc sobie ra* 

do&iie pod wodp* Will i spdlka 

zneleili wraklegefirfarnegoNa- 
otiluSa. ktbvy miflt zaszczyt byd 

piwadznny .fo'edyiS r$k$ oraz 

rozpmaivrbwme isgendarnego 
.ymm Nemo. W momencie 

gdy ekipa badawoza wkroozy na 

poklad Miami jeszctt spraw- 

nego pojozdu, przybgdg kfppO' 

ty w postoci tejamnioiego. 
dost wroyd nastawionogo 
.statku (a Vri&Scwris jago zafo- 

gll 2 kapitanem pBkkarejJi na 

pakladzie, ktdry uzurpufesobie 
ntapipape pnwa da NauUEsusa 

i zmipzrfdy jak ojmffijft kez- 

dago, kto ttmm na fego dro- 

d?e.„ 

Mlatoria, jak widad, Sp^fn.in* 

terespigoa t jak na.ppzygotfdw- 
k$ jifTysfialm rozwijo $t$ w wy- 

starozaigcd ciekawy spoaflh, 

aby wIMM pfloza w swe 

globokie [ nlezbadane tajemni’ 
ce+ Oohaterowie. w tym i Will 

Steward, dzi?ki “pornocy" ka- 

pitana Dakkara pozbawieni zo- 

stali powrotu na swdj matczy- 
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oferowanych przez niq mozliwosci odkryjemy 

dopiero podczas rozgrywekwsieci, ktorych odmian 

jest od groma i troch?. Choc i ci, ktorzy pograjq z 

komputerem, nie powinni miec podstaw do 

nanzekania. Radzimy tez zwrocic uwag? na liczne 

efektowne sekwencje FMV (Full Motion Video) 

Data premiery? Standardowo - koniec tego roku. 

Autorzy: Grolier Interactive. 

20.000 Leagues. The 
Adventure Continues 
MW 

•I JESZCZE RAZ CZ01GI 
Grolier Interactive wyrazme polubil zr?cznasciowe 

symulatory czolgow. Druga gra z tej stajni, z 

czolgiem w roli glownej, praktycznie rezygnuje 

jednak z wszelkich elementdw symulacji, 

koncentrujqc si? tylko i wylqcznie na elementach 

niekonwencjonalnie potraktowanych wyscigdw. W 

Tank Racer akcj? obserwujemy w TPP lub FPP, w 

wielu rozmaitych uj?ciach kamery Zadaniem gracza 

jest osiqgnqc met? w mozliwie krotkim czasie i 

wyeliminowac wszystkich innych kandydatow do 

zwyci?stwa Do wyboru macie 12 zroznicowanych 

odmian czolgow i olbrzymiq ilosc upgrade'dw, 

power-upow, systemow broni itp. A do pokonania, 

procz wrogow, 15 tras (nie liczqc aren do 

pojedynkow deathmatchowych) W trybie 

multiplayer mamy 4 tryby gry, dla maksymalnie 6 

graczy W trybie single jeden - wyscig z czasem i 

konkurencjq. Wszelkie chwyty dozwolone! B?dzie 

tez mozliwosc grania we dwoch na jednej maszynie 

(split-screen) Grafika - coz, bywalo lepiej; jak dla 

mnie jest tu troch? za duzo pikseli Miejmy jednak 

nadziej?, ze gra wykorzysta akceleratory, go 

powinno znaczqco wyeliminowac t? niedogodnosc. 

Dostppne w redakcji screeny pochodzq z "pre-alfa 

wersji'’ i producenci zazyczyli sobie nawet, by ich 

nie publikowac, poniewaz nie oddajq one w pelni 

jakosci programu Premiera: czwarty kwartal tego 

roku 

•TASIEMIEC 
Palladium Interactive przygotowuje do wydania 

Mega Solitaire, czyli na|wi?kszq z dotqd 

zamieszczonych na CD kolekcj? gier typu “solitaire" 

- pasjansdw itp B?dzie ich co naimniej 200. Do 

grania wystarczy 486 i 16 Mb Ram 

•JESZCZE RAZ HASBRO 
Hasbro Interactive porozumialo si? ze Slingo, Inc., 

wskutek czego jedna z najpopularniejszych on- 

line’owych gier w USA, o nazwie Slingo (troch? 

bingo .. a troch? licho wie co) powinna pojawic si? 

na CD, takze w wersji dla solo-graczy, 

•CO Z QUAKE 3? 
Wyglqda na to, ze... raczej niewesolo. Ba - 

tragicznie! John Carmack oswiadczyl bowiem, ze me 

zamierza wi?cej pracowac nad nowym engine i 

odpuszcza sobie “Trynity”, czyli gr?, ktora miala 

kiedys nosic nazw? Quake 3 (Czyzby po obejrzeniu 

Unreala? ;) ). Czyli - nie bqdzie Quake 3? Raczej 

tak. Bpdzie natomiast Quake Arena, czyli Quake 

tylko dla internetowcdw. Marne pocieszenie... 

oszcz?dzaj?c nam zmudnego 
klikania strzatk? na poszczegol- 
nych punktach rozmieszczo- 
nych po drodze. 

Perspektywa przywrocenia do 
zycia pozonnie bezuzytecznego 
Nautiliusa jest dose kuszqca, a 

mi dla roznego rodzaju ekip ba- 
dawezyeh odci?tych od swiata, 
nawiqzanie do swiata kapitana 
Nemo oraz zetkni?cie si? z ty- 
powymi dla przygodowek za- 
gadkami, rokuje bardzo dobrze, 
a nadzieje graczy powinny zo- 
stac spelnione. Szkoda tylko, ze 

ny poklad SeaSource Two, gdyz 
zostat on wczesniej zniszczony 
przez wrog? jednostk?, Sytu- 
aeja niewesola, ale jak to zwy- 
kle w przygoddwkach bywa - 
kontrolowana przez nas po- 
stac, penetruj?c przestrzenie 
Nautiliusa, rychlo blysnie ge- 

kiejs zagadki. To co dla mnie 
zapowiada si? najbardziej za- 
ch?caj?co zabrzmi moze nieco 
dziwnie, ale w przygoddwkach 
jest bardzo przydatnym ele- 
mentem - otoz chodzi o tzw. 
auto-nawigacj? do wybranego 
punktu. Wystarczy klikngd na 

nawigaeja w stron? najbardziej 
tajemniezyeh i do tej pony nie-' 
zbadanych Iqkacji, sposrod kto¬ 
rych mozna by wymienic cho- 
ciazby zatopion? Atlantyd? czy 
Trdjkgt Bermudzki, zapewne 
wywola dreszcz emocji u gra- 
jgeego, Jesli cz?sto zatapiacie 
si? w lekturach wyprodukowa- 
nych piorem Jules Verne'a i 
chcielibyscie zagrad w cos, co 
nawiqzuje do tego typu publika- 
cji. 20,000 Leagues b?dzie, 
zgodnie z zapowiedziami, ideal- 
nym jjpmyslem na sposob sp?- 
dzenia czasu przed monitorem. 
Penstrowanie gl?bin mor- 
skich, stykanie si? z ty- 
powymi problema- 

nialnymi pomyslami prowadz?- 
cymi do wyjscia z klopotliwej 
sytuacjL 

Gra wykOfiana lostata w kon- 
wencji filmu mteraktywnego, 
ale ci. kstirey atrzqsej? si? i 
ofrreytaniem rve d£wi?k owe- 

go okretoia (nie mflwiqc jure 

nglqdsntu tego typu produktu 
na ekrarue mooitoraJ, nieeb si? 
szybko uspokojat. gdyz w 
20000 Leagues zostaly skumir- 
\mmB tylko najlepsze cechy 
interaktywndM Aktqrzywcie- 
lajqcy si? w roi? 'zetopionych' 
hobatardw, oroz niesiychanlu 
rzeczyvAstfi stAtku 
stworrartc na gigontaefr Silicon 
Graphics lu glikne atuty tej 
przygodAwk) Delate 
przez nas oozami bohotera za- 
chwyci W 
ktdre) mozoa wykonywad 380- 
stopniowo obroty, w duzym 
stapniu eliminujace przeoczenia 
roznych waznych przedmiotdw 
przydatnych do rozwiktania ja- 

od szcz?scia "smakowania" 
pelnego produktu dzieli nas cal- 
kiem spory szmat - zgodnie z 
zapowiedziami ma si? on ukazac 
dopiero jesieni? 1999 roku, 
Chyba ze chtopaki z SouthPeak 
si? spr?z?, zacisn? pasa i zro- 
biqnam mil? niespodziank?, ale 
jesli nie... Coz, trzebab?dziesi? 
zabrac za cos innego, albo uzu- 
pelnic braki w lekturach Ver¬ 
ne'a, by za rok na jesien byew 
pelni przygotowanym do spro- 
stania rzeczywistosci 20000 
Leagues The Adventure Conti¬ 
nues. ■ 

widoczne nawet w sporej odle* 
glosci miejsce, a bohatersSmo- 
dzielnie dotrze do celut omija- 
j?c ewentuelne pr2eszkody i 
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•WHAT'S UP, DOC? 
Porozumienie zawarte pomi?dzy Warner Bros i 

Southpeak Interactive zaowocuje juz wkrotce seri? 

rozmaitych gier i programow edukacyjno- 

uzytkowych bazujqcych na najpopularniejszych 

kreskowkach Braci Warner. Czego mozemy 

oczekiwac? Jeszcze w 1998 pojawi si? gra Iqczqca 

eiementy akcji i zr?cznosciowek, pod tytulem Pinky 

SThe Brain World Conquest, przygodowka bazujqca 

na serialu Animaniacs oraz puzzle pod wiele 

mbwiqcym tytulem Looney Tunes Animated Jigsaw 

Ponadto seria "ksiqzeczek do kolorowania’I 

(naturalnie na ekranie PC) Crazy Panit, a ponadto 

rozmaite komputerowe kalendarze itp, 

• DODATKI DO AGE OF EMPIRES 
To nowy mission-dysk o nazwie Age of Empires 

Expansion Pack Znajdziecie w nim Imperium 

Rzymskie, nowe oddzialy i dodatkowe kampanie, A 

propos - Age of Empires II: The Age of Kings pojawi 

si? na wiosn? przyszlego roku. 

•INNENOWOSCI MICROSOFTU 
Ktdre juz wkrotce trafiqnarynek, to: Combat Flight 

Simulator, Urban Assault (pisalismy o nim niedawno 

w zapowiedziach), Motorcross Madness, Revenge 

of Arcade, Pinball Arcade, Inertia i,Close Combat 

3 Urra! 

•HEAVY METAL 
Heavy Metal: F.A.K K, 2 to nowa gra firmy Ritual 

Entertainment. Tym, ktorym F.A K.K rdznie si? 

kojarzy, wyjasniamy, ze jest to skrot od Federation 

Assigned Ketogenic Killzone Tytul bazuje na 

kultowym filmie (animowanym) Heavy Metal 

[wykorzysta artworki i sciezk? dzwi?kowq z 

pierwowzoru - jak si? domyslacie, nie b?dzie tarn 

raczej kapel disco-polo). Powinna pojawic si? w 

polowie przyszlego roku. A co to b?dzie? - ci?zka 

gra akcji! 

•NEWSY Z ACCLAIMA 
Wiecie juz, ze ma si? pojawic Turok 2 Oprdcz tego 

firma pracuje nad South Park, grze bazujqcej na 

pDpularnym w USA serialu komediowym (a kiedy gra 

na motywach Bundych?!) i NFL Quarterback Club 

'99 Obie powinny miec premier? pod koniec tego 
roku 

•PRAX WAR I 
To dzielo firmy Rebel Boat Rocker (wyjdzie pod 

szyldem EAJ ma bye strzelaninq 3D FPP. 

rozgrywajqcq si? w roku 2032. Pikanterii produkcji 

daje fakt, ze gldwny bohater nazywa si?,. Bil Gates 

Osobnik ten jest szefem wielkiej korporaeji 

"mieszajqcej” w branzy komputerowo-internetowej 

i musi zmierzyc si? z innq pot?znq firm?, GATO, 

Rzecz idzie o globalne panowanie nad swiatem . 

Tytul programu jest roboezy, zatem moze ulec 

zmianie. Wszelkie podobienstwo do realnie 

istniejqcych osdb jest tu naturalnie dzielem 

przypadku 

globem. Imrnt wi?c zabrac 
si? do mom] praow toloniSci 
na gwaft rozbiidowtijq swdj po¬ 
tential mintamy, tmn§Q m- 
mm ftbryki zbrojeni£rwef pro- 
dukujqca najrizniejszej me^ci 
poj&zdy i brort. Ale swojq drogq 
terraformowanie planaty JP'ad- 
clwdzr'na cafego - raz/ze dp, 
starts surowcow do dalszego 

’rizwaju, dwa ze odpowiedt 
m przeksztatcenie terenil 

moze w znaczqcy sposdb 

wplynqc na wynik starcia l 
wrogiem. Zniwelowat* gtiry, 
osuszyd mom - to die koloni- 
stdw pestka Ewyobrazacie so- 
bie miny gp^ci. ktbrsy inters 
sywnfe inw.estujq we ffotg, gdy 
zobaezq, ze nie ma gdzie ply^ 

gielski, ten juz wie, czego si? 
mozna po nich spodziewab* A to 
tyiko jeden przyktad„. 

Jak kazda tego typo gra atra- 
tagiezna, Alpha Centauri dosta- 
je skrzydef podezas zabawy w 
sieci. Maksymaina liezbo graezy 
jest w tym momencie rdwna 
rlobci frakcji (zatem me moze 
byd WE^ksza od 7), zafi inteli- 
geneja komputera powinna bye 
ffiilym Calbo niemilym - gdy do- 

Aefeniecle ci^zkie baty) zasko- 
czeniem dla wielu fanow. A 
trzeba tu dodac, ze eiementy 
strategii wAC sq nader liezne i 
rozbudowane. Grywalnosc po- 
winien podniesc losowy genera¬ 
tor terenu [nie b?dzie dwoch 
identycznych misji!) i par? in- 
nych niespodzianek szykowa- 
nych nam przez Mistrza. A I 
grafika, jak na strategic pre- 
zentuje si? zach?cajqco,., 

Premiera Alpha Centauri po¬ 
winna miec miejsce jeszcze w 
tym roku Cnajprawdopodobniej 
w okolicach swiqt]. Ale ja juz 
dzis az podskakuj? na krzesle z 
niecierpliwosci. Sid, nie bqdz 
draniem, wypusc choc demko, 
co? ■ 

Mac Abra 

Dlatego wiesc, ze Guru pracu¬ 
je nad nowq grq spowodowala, 
iz moje serce zabilo w szybszym 
rytmie. A poniewaz takich jak ja 
jest na pewno wi?cej, spiesz? 
by podzielic si? z nimi tym, co 
sam wiem na temat Alpha Cen¬ 
tauri. Gra ma bye doskonale 
wywazonym konglomeratem 
najlepszych elementow gier 
strategicznych i ekonomicz- 
nych. B?dziemy odkrywac, ba- 
dac, budowac i rozbudowywac 
swe posiadlosci, a takze wal- 
czyc z roznorakimi przeciwnika- 
mi. Wszystko zas osadzone jest 
w realiach swiata XXII wieku, w 
grafice 3D. 

A jest to wiek, w ktorym pierw- 
sza grupa kolonistow osiqgn?- 
la ukiad pobliskiej gwiezdy AJfa 
Centaura htazywfl si? one bo- 
daj MmbdJ / Jzni|rawie csiq- 
gngta. Gdy atbtekByl o krok od 
celu, koliz/B i jneteoremspo- 

czywfljqcych ,W"bi&rnatbrach 
ludzi. Wsku tek p.owst g fegp dfis - 
osu kolonisci podzielili si? na 7 
skloconych frakcji, z ktdrych 
kazda inaezej wyobrazala so- 
bie kolonizacj? jedynej plane- 
ty systemu... i swoje miejsce 
na nowej Ziemi. Ciqg dalszy 
historii jest juz oczywisty 

Gracz wciela si? 
przywddcowjednej 
z frakcji - kazda 

wac...?], Naturalnie nalezy tez 
dbad o rozwoj ekonomiezny i 
technologiczny, tak broni, jak i 

jCafej kolonii [w tym mogq nas 
: wspomagad komputerowi 

'‘'nadzorcy'T.'Przyda si? to nie 
tyiko do wy.kortczanifl wrogich 
frakcji. Zaponimatem wspo- 
mnied, zejifapfEa jesLzamiesz- 
ka\a przez rdwnie liezne co me- 
bezpieczne miejscowe formy 
zycV^; 6t, cho^labe wstr?t- 
ne Mind Wormefy. Kto zna an- 

z nich 
ma swoje specyfic 
wiasciwosci; jej wybdrj 
ma wi?c spore 
czenie, I rzecz jasna 
kazda marzy 
niepodzielnym1 
wladaniu nowym 

Sid Meier's Alpha Centauri 
Firaxis Gmes/EA 
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•TRESSPASSER 
0 tej grze pisalismy obszernie dawno temu, w CDA 

10/97 Przypomnijmy, ze bazuje na idei Parku 

Jurajskiego (jestesmy na wyspie opanowanej przez 

dinozaury] i ma miec rewelacyjnq oprawp graficznq 

[w klimacie Tomb Raider) oraz niezwykle 

rozbudowanq Al komputerowych przeciwnikow 

Wszelkie znaki na niebie i ziemi swiadczq, ze tytui 

pojawi si^ jeszcze w tym roku Aha - i wbrew 

pogtoskom MA on wbudowane opcje gry 

multiplayerowych! 

•CLOSE COMBAT 3 
Mowilismy o nim przed chwilq, prawda? - ale 

program ten wart jest szerszej wzmianki, jako ze 

jest to jedna z lepszych i oryginalniejszych gier 

strategicznych, bpdqca czyms posrednim pomipdzy 

RTSami i klasycznymi strategiami [miksturp tp 

okresla si? mianem Real Time Wargame). Akcja 

trzeciej czpsci rozgrywa si? tym razem na Froncie 

wschodnim, w latach 1941-45. M.in. bpdzie mozna 

zdobywac sprzpt na wrogu tnp porzucone dzialo 

mozna obsadzic swojq ekipq) Premiera 

zaplanowana jest na rok 1999 - niestety nie 

wiadomo, czy chodzi tu o styczen czy grudzien 

Czekamy z ut^sknieniem! 

•TOMB RAIDER 3 
Pewne jest jedno - ta gra si? na pewno pojawi, 

gdzies w okolicach korica tego roku Lara powroci 

do Londynu, odwiedzi Indie i wyspy na Pacyfiku 

“Trdjka" ma ulec dose znaeznym zmianom - tzn. 

zostanie rozbudowana warstwa fabularna; 

naturalnie poprawi sis grafika i engine [m in dojd^ 

rozmaite zjawiska atmosferyczne). Wi^cej 

szczegdlow twdrey zamierzajE} ujawnic na targach 

ECTS, Wiadomo jednak (z nieco innej beezki - 

przekazeie to konsolowcom - ze wersja na PSX ma 

bye, po raz pierwszy w historii gier na PSX - w.. 

hi res!!!) Pdki co - chociaz roboezy screenik,. 

stppne bpdq opcje treningu, 

pojedynezyeh misji (wiele zroz- 

nicowanych zadan) oraz kam- 

panii, tak po stronie aliantow, 

jak i Niemcow. Zroznicowany 

poziom realizmu lotu [z mozli- 

wosciq wlqczania takich opeji 

jak np. autolanding] powinien 

zadowolic kazdego fana symu- 

Tk mozna jerinym zdaniem 

podsumowac grp Fighter 

Legends: Europe 1944. 

Wiadomo, ze jest lo symulacja 

lolu rozgrywana podezas II woj- 

ny swiatowej. Tn byl czas, w 

klnrymnzwyciestwienadwrn- 

giem decydowaty jeszcze w 

rownej mierze zardwno 

sa maszyny, jak i kunszt pi 

Iota, a nie lepszy radar, mj 
sze koniputery pnkladnwe czy 

posiadajgce wipkszy zasigg ra-/ 

kiety typu 

“odpaliza 

pomnij". 

Skoro wise mdwi 

my o mysliwcach... Do waszej 

dyspozycji oddane zestajg naj- 

lepsze maszyny hojowe z lego 

okresu: P-38, P-47, P-51, Spit 

lire, 81109, FW190, Me 262 

(szkoda, ze znowu nikt nie po- 

myslal o wschod- \ 

grywki. Nie wiem ile z przygq 

towanych przeze mnie 

enow zostanie zamieszczonych 

ale mam nadziejp, ze mozliwie 

duzo - az zal nie pokazac kaz¬ 

dego obrazka... Szokuje mnie 

to, ze w koncu ktos pomyslaf o 

paru drobiazgach, ktorych zwy- 

kle ze swiecq szukac w symu- 

lacjach lotu. Np. gdy trafilismy 

wrogq maszyny to ona albo 

wybuchala, albo w klpbach 

dymu i ognia szla w dol. 

W tel 
grzefpio 

rzy postarali sip 

dad narri wipcej. Tra- 

fiona maszyna, gdy 

juz pali sip w powie- 

trzu, zachowuje sip jak 

prawdziwy samolot - np, traci 

jakies elementy usterze- 

nia, odpada z niej po- 

szyeie skrzydel, spa- 

dajqc podlega 

wszystkim prawom 

fizyki (np. wchodzi w 

niekontro- 

lacji Eotu ' ale jak 
rajcuje! Tym bardziej. ze jest to 
zrobione z naprawdi? Qdlofcowq 
klasa. 

Rdwnie rflobrze t replistyoznie 
bpdq ootwo^gne sq* 
mo lotu {trfijwymmrowy wirtu- 
alny kokpfflk W czasie gry 

Pi 

laeji, niezaleznie od jego 

prefereneji: dla tych 

bardziej zaawansowanych 

przewidziano np. lot "w ciem- 

r^’wjcbmurach. tylko wedle 

przyrzqdow, czy Iqdo- 

wante w nocy na "polowo" 

oswietlonym lotnisku.,. 

mozemy Jatab w, mi* 

ru in u 

dzia- 

lah - Jaki, MiGi, LaGGi czy ja- 

poiiskie Zera tez sroce spod 

ogona nie wypadly). 

Dzoseph 

Pierwsze co rzuca sip w oezy 

to niewiarygodna jakosc grafiki 

i dbalosc o najmniejszy detal - 

tak samolotu, jak i samej roz- 

lowany-" 

korkociqg), ajesli plo- 

mien dotrze do zbiornika paliwa 

- calkiem realne jest, ze ujrzy- 

cie jak odpada i same skrzydto. 

Ponadto, jesli bpdziecie do kon¬ 

ca sledzic jej ostatni lot w dot, 

ujrzycie jak giriie w efektownej 

eksplozji w momencie kolizji z 

ziemiq... Juz nie mowiqc o tym, 

ze na jej kadlubie doskonale wi- 

dzimy slady po naszyeh kulach i 

pociskach z dzialek. Moze nie 

jest to najwazniejsze w symu- 

jako dodatkowy 

bonus: oryginal- 

na muzyka i 

tamtych czasow, 

sekweneje wideo z 

autentycznych misji 

bojowych, obszerna baza 

danych i rownie obszerne 

wywiady z szescioma zyjqcymi 

jeszcze najlepszymi asami tam- 

tej wojny. Zyc, nie umierac - 

choc przezyc nie bpdzie pro- 

V sto,.. Gra powinna bye do* 

sjach solo- 

we, jak i walczyc 

w wipkszych forma- 

cjach (i to niekonieeznie w 

trybie sieciowym - prawda, ze 

to mile rozwiqzanie?). Do- 

stppna jeszcze w tym roku (naj- 

prawdopodobniej w okolicy 

swiqt). Zapamiptajcie ten tytui! 

Fighter Legends: 
Europe 1944 
Electronic Arts 



•VVIADCA' PimSCISNI! 
Sierra’s Yosemite Entertainment pomyslnie 

zakonczyla negocjacje z Tolkien Enterprises w 

sprawie "przelozema" kultowej powiesci fantasy, 

Lords of the Ring (plus Hobbit), na koniputery PC. 

B?dzie to dziko rozbudowany RPG, podobny w 

kliiriacie do innej produkcji SYE, noszqcej tytul The 

Realm. W Middle Earth b?dzie mozna zwiedzic 

20.000 (!) lokacji, zamieszkalych przez elfdw, ludzi, 

orkow, krasnoludow i hobbitow Gra pokaze si? w 

drugiej polowie przyszlego roku 

Singapurska firma Aztech System Ltd. Jest jednym 

z glownych producentow kart dzwi?kowych na 

swiecie Oto dwa z jej produktow, ktore powinny 

zainteresowac ludzi zajmujgcych si? szeroko pojptg 

obrobkq dzwi?ku 

Aztech PCI 338-AD oferuje: dzwi?k 3D; akcelerator 

PCI Audio, optymalizujgcy wykorzystanie magistrali 

i procesora; dzwi?k o dynamice sygnal/szum ponad 

93 dB; 64-glosowq syntez? wavetable Dzi?ki 

technologii Aureal 3D, karta umozliwia asiqgm?cie 

prawdziwie trdjwymiarowych efektow 

dzwipkowych Co to znaczy, mozna sprawdzic (o ile 

ma si? takq kart?) chocby w grach: Jedi Knight, 

Dark Vengeance, Outlaws, Starfleet Academy 

Urzqdzenie przenosi dzwi?k w zakresie 20-20000 

Hz, przy poziomie znieksztalceh rz?du 0,003%, 

Jest kompatybilne z glownymi standardami dzwi?ku 

(w tym SB I SB Pro), oferujqc przy tym takie 

atrakcje jak np rownoczesne odtwarzanie kilku 

plikdw ,wav i cyfrowe miksowame dzwi?ku Do karty 

dolgczone sq liczne programy do obrobki dzwi?ku, 

w tym: Audiostation, Sound Check, Say It, MIDI 

Orchestrator, Sound Subscript for Windows 

Drugq z kart jest AZTECH PCI-12B Wave (SC- 

12830) Moze ona generowac 128 kanaldw 

wavetable oraz 20 mezaleznych stereafonicznych 

glosow Przeznaczona jest raczej dla zawodowcow 

grajqcych na instrumentach klawiszowych. Tych, 

ktorzy nie majq klawiszy (a chcieliby ,,), ucieszy 

wiesc, ze ta karta potrafi emulowac programowo 

syntezator Yamaha S-YXG50 Co oznaeza, ze: 

gramy 128 glosami, mamy 676 brzmieri, ktore 

mozemy modyfikowac, uzywamy21 zdefiniowanych 

sekwencji perkusyjnych, a ponadto mozemy 

tworzyc 24-bitowej jakosci "efekty specjalne” na 

trzech rdwnoleglych kanalach. Dla mniej 

/vymagajqcych Aztech ma w zapasie prostsze 

modele kart: Aztech SC16-3D (20 glosow, PnR 16 

bitow), Aztech Sound Galaxy Pool6 III 3D PnP, 

Aztech Sound Galaxy WaveRider Pro 32-3D PnP 

oraz Aztech WaveRider Platmum-3D (96 glosow, 

PnP, wavetable, full duplex, sluchawki). 

Oto lista (bynajmniej wcale me pelna) gier 

strategieznych, ktore powinny ukazac si? jeszcze 
w tym roku. 

Piami$!aciK Teraujin, nils 
pygodMa z ahlaraiai 
zaslpjgcyaii piksele 

renderowane gaby? Prasownl 

cy z MPeak • grupy, ktfirej 

roloty i kowadla wyluiJy dt 

m gierg - paaowiiia zsl 

rgkawy i posiaaowlli mm- 
mniefi o swoim istnleniu. Potfob 

nie jak poprzednio, w kr^gu ich 

zainleresowan znafazt sip gatu- 

nek przygoddwki, i jak mozna 

wywnioskowac z pierwszych, 
rinon nhfihmh nnioniolfniu hnilTin 

/////III »v\\\\\ 

yiuvviiyin Ubi UUIsIclll 
zainteresowan grajqcego b?- 
dzie wlasnie ta ciemniejsza 
strona ksi^zyea - ale nie tego, 
ktory zapewne co noc ukazuje 
si? w oknach niektorym z was. 
Akcja rozpoczyna si? mniej wi?- 

cej w potowie 21 wieku, w kto- 
rym to wiele juz odkryto i do- 
konano, Mi?dzy innymi ksi?zyc 
Luna Crysta, b?d?cy dziewiq- 
tym z kolei satelitq szostej pla- 
nety w uktadzie Cepheus. 

Awantura si? zacz?la, gdy 
swiatle umysfy zorientowaly si? 
i odkryly niesamowite i bardzo 
przydatne zfoza metali oraz 
krystaliezne zasoby na tymze 
ksi?zycu. Jak to zwykle bywa w 

takich przypadkach, niektorych 
przedstawicieli gatunku ludz- 
kiego opanowal maly swir, a w 
ich oczach pojawit si? symbol 
przekreslonej dwiema pionowy- 
mi kreskami literki “S". Kopal- 
nie niezym grzyby i dzdzownice 
po deszczu zacz?ly pokrywac 
powoli ksi?zyc. Batagan oraz 
bezprawie opanowaty planet?, 
a ned tym wszystkim sw? lap? 

jgz? pofozyla pot?zna korpo- 
raeja Brave Hope. 

Mniej wi?cej tak, chod w dozym 
skrdcie (acz dotreSciwym], 
przadstawia si? wprowadzejq* 
ca hi&toria do orzygody, d?i?ki 
kttirej graez powinien vypzudsi? 
w niessmowit? atmosfer? i m- 

’TS 
. k 

r wod kilka nooy przed 
k monitor?!!!, dziefnie 
Klk fachtujgc myszkg, 
MS Bjteter, w kttire- 

go cialo i dusz? 
K nalezysi?wciefid, 
■ zwie si? Jake 

Wright - przad- 
stawicrel mlo- 
degp pnkote- 
ma. calkowrcTe 

i -frejgny i z po- 

I m 
S mate trudno^c? 

I * rprzestroj&niem 
si? na no we gro- 

Homer 08/98 



A.I Alien Intelligence - sierpien'98 (RTSJ: Adhara 

3 (strategia w stylu manga?!!; Admiral Ancient 

Ships - poczqtek 1998 (RTS na morzu); Advanced 

Squad Leader - (symulacja dowodzenia zofnierzami 

w II wojnie swiatowej) - koniec tego roku; Age of 

Empires 2 - wiosna '99 Age of Ironclads (wojna na 

morzu w okolicach XIX wieku); Age of Oars (j/wj; 

Ancient Conquest: The Golden Fleece (RTS w 

czasach antycznych: Grecy i Persawie); Anno 

1G02 (strategia z elementami kolonizacji! - juz 

powinna bye na rynku; Armada: Star Command 2 

(Star Command + RPG); Battle of Britain 

(wiadomo - lotnicy w II wojnie: robiq jq ludzie od 

Steel Panthers) - grudzien'98; Battlefield Bosnia 

(Bosnia w 1992); Battleground 9: Chickamauga (i 

znowwojna secesyjna) - listopad’98; Blitzkrieg (rok 

1944 - Patton vs Manteuffel); Bombing the Reich 

(lotnicy, II wojna) - maj'99; Campaign Series: ACW 

(nastqpca serii Battleground - dalej wojna 

secesyjna!) - kwiecien'99; Chaos Gate (swiat 

Warhammer 40 000) - lada dzien; Civilization III 

(czy trzeba komentowac?); CNO 1941 (walki 

lotniskowcdw w II wojnie) - lada chwila; Dark Reign 

2 (sequel slynnego RTSa) - jesien tego roku; Dawn 

of War (RTS w czasach dinozaurow) - juz powinien 

bye; Dead or Alive (RTS); DEFCON (“world 

simulator”); Dragoon (Fryderyk Wielki i jego dragoni 

w 18 wieku); Dungeon Keeper 2; Fallen Heroes 

(strategia w swiecie fantasy); Fighting Steel (II 

wojna, w latach 1939-42) - koniec lata tego roku; 

Force Commander (RTS w swiecie Star Wars) - 

jesien tego roku; Galactic Civilizations - jesien'98; 

Galactic Mirage: The Grand Ambition (taka 

Civilization w kosmosie); Greyhounds of the Sea 

(wojny na morzu od 1898 poprzez I wojn?) - koniec 

lata'98; Heroes of Might and Magic III fbez 

komentarza) - wkrotce; Hidden and Dangerous 

(komandosi w II wojnie); Kaiju (RTS - bronimy 

cywilizacji przed "godzillopodobnymi" stworami); 

Krush Kill' N’Destroy 2 - lada chwila; MAX 2 - juz 

powinien bye; Master of Magic 2; Mission to Nexus 

Prime (RTS na motywach powiesci T Zahna - czyli 

sf) - poczqtek'99; Myth 2: Soulblighter; Nam - Tour 

of Duty (marines w Wietnamie) - sierpien'99; 

Pacific Tide (II wojna na Pacyfiku); Panzers East 

(cos w klimatach Close Combat!) - jesien'98; 

People's General (kolejny "general") - jesien’98; 

| Railroad Tycoon 2 (sequel slynnej gry Sida Meiera) 

I - zima'98; Reach for the Stars (wojny w kosmosie); 

Road to Moscow (II wojna w okolicach 1941 -42) - 

jesien'98; Robot Commander (RTS); Settlers 3 - 

zima'9B; SimCity 3000; Space Empires 4; 

Spearhead (strategia + symulacja Abramsa) - 

jesien'98; Star Command Deluxe; Star Nations (i 

znow kosmiezne imperial - jesien'98; Stars! - 

lato'99; Stellar Frontier; TacOps'98; Theocracy 

(Aztekowie vs konkwistadorzy) - zima'98; Third 

World (strategia % RPS); Total Annihilation: 

Kingdoms Cavedog (10.000 lat przed wydarzeniami 

z pierwszej czqsci . + magia) - pazdziernik '98; 

Tribal Rage; UltraCorps; West Front (II Wojna) - 

jesien'98; World in Flames Spooooro! 

•SWIAT WING COMMANDER 
To otoczenie, w ktorym rozegra si? nowa gra Origin 

Wing Commander Secret Ops Powinna si? ona 

pojawic gdzies w okolicach korica lata, B?dzie 

zawierac 5B nowych misji i sporo ulepszen 

•SPEC^OPS 2 
No prosz?, juz si? mowi o sequelu Spec Ops (i 

dobrze!) Jak nic zlego po dordze si? nie wydarzy, 

to ujrzymy go jeszcze w tym roku! Ponadto w 

pazdzierniku powinien ukazac si? tez pack z misjami 

do Spec_Ops 1, Zyc, me umierac! 

Dark Side of the Moon 
MM 

dowisko, Ne ksi?zyc przybyf w 
celu wyja^nienia zagadki smier- 
ci swego wujka - Jacoba Wri- 
ghta onaz rozwiklania problerpu 
testamentu krewnego, ktdny 
to jest scisle zwiqzany z przy- 
krym zejsciem pana Wrighta. I 
tak oto, stojqc przed wejsciem 
do jednego z podziemnych labi- 
ryntow planety, rozpoczynamy 
w?drowk? po mrocznych i ta- 
jemniezyeh lokacjach, uczqc si? 
i poznajqc otoczenie onaz ludzi 
w nim egzystujqcych. Sytuagja 
nie jest wesola i nic nie wska- 
zuje na to, by mialo cokolwiek 
j? polepszyc, a wr?cz wszyst- 
ko zmierza ku jakiejs tragedii. 
Jednak pocieszmy si? faktem, 
iz mimo beznadziejnosci sytuacji 
oraz pozniejszyeh zdarzen, w 
jakie b?dzie mial okazj? wplqtac 
si? nasz bohater, Dark Side of 
The Moon zapowiada si? pod 
wzgl?dem technicznym na cal- 
kiem niezfy produkt. 

Przede wszystkim rzgdzic i pa- 
nowad na ekranie b?d? aktorzy 
tokdmponowani w wirtualne 
otoczenie stworzone w catosci 
na komputerze. Owe tlo zwie- 
dzac i obserwowac b?dziemy 
oczami naszego bohatera, na- 
tomiast poruszanie si? ograni- 
czone zostanie jedynie przed- 
miotami, na ktrire natkniemy 
si? w danym pomieszczeniu. 
Mozliwosc pelnego 360-stop- 
niowego obrotu ma zapewnid 
komfort nieograniezonego pe- 

trzenia i tazenia, zreszt? po 
calkiem milych dla oczu loka¬ 
cjach, 

Intryga gry takze ma zapewnid 

niezl? zabaw?. Stopnlowe od- 

i krywanid tBjemnlc oraz zaska- 
koj^G& iwroty akcji przypomi- 
naj?ce dobry film sensGcyfny, 

pw^ifl printed adre- 
neliny m krwi tak jak to robf? 

riejtepsze gry i gatunku FPP 
Bohate r wp3 qtany w maksymsl- 
nie pokrytq stipelkami faboi? 

b?dm mu&ial $1? nie lada nam?- 

czyc, aby wszystkie elementy 
rozwiklac. Jak zapewniaj? 
twdrey, niektbrzy mog? bardzo 
mocno utazsemid si? z bohate- 
rem, wskutek czego zetkni?cie 
si? i tym tytiifem calkowicie 
zmieni ich dotychczasowe 
zycie, Him dosytf niebezpiecz- 
ny ehwyt reklamowy - w koncu 
nikt nre lubiP gdy komputerowy 
proMt zaezyna ingerowac w 
rzeczywistoSG, a .wycelowana 
tufa wylanisjqca si? z monitora 
nie jest przyjemnym widokiem. 
B?df oo badt ezeka na przygo- 

ddwkowcow przeprowadzenie 
mnostwa rozmow z ciekawymi 
(b?dz nie - zalezy od upodoban 
;-]) ludzmi zamieszkujqcymi 
ksi?zyc. Nie wszyscy pafaj? mi- 
losci? do Jake'a, ale znajdzie si? 
tu tez par? przedstawicielek 
odniiennej plci, ktore przychyl- 
niej spojrz? na jego poczynania. 
Rozmowy, poszukiwania, prze- 
szukiwania oraz przede wszyst¬ 
kim umiej?tne kojarzenie fak- 
tow to glowne zadania czyha- 
j^ce na graezy. Tak wi?c przy- 
gotujcie si? na nieba- 
wem nadejdd* calkiem now? 
przygoddwk? rozgrywajqc? si? 
w przyszlej/fanEa^fcycznej rze- 
czywistodci, ktdrej ciekawy 
scenariusz powinien na dlugi 
czas wytqczyd i zycis wielu mi- 
fo^nikdw tego gaturrku. 

Zobaczymy co z tych obietnic 
wynjknie( ale rny^l? - po zapo- 
znanru si? z demkjem oraz za- 
pewnleniami twdrcdw z South- 
peak - iz mozemy bye dobrej 
mysli i spokojni o gor? dobrej 
zabawy mej?cej niebawem na- 
dejdb. \ iyn> optymistyeznym 
akcentem kodez? relacj? z 
ciemnej strony ksi?zycaK z na- 
6z\b\% ii powrdc? i pceozj? i 
dziewiqtM no koricu tekstu 

± 
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•ARES RISING 
Bye moze pami?tacie, ze dose dawno temu 

pisalismy o tej grze w newsach W "mi?dzyczasie" 

Ares Rising, symulator walki (lotu) w kosmosie, 

nabral wymiernych ksztaltow (Popatrzcie choeby 

na screen.) W tej chwili trwajq zaawansowane 

beta-testy gry, dokonywane przez 1000 graezy i 

wszystko wskazuje, ze juz wkrotce ujrzymy j? na 

sklepowych regalach... 

•INTEL OSKARZA... 
..firm? Intergraph o szpiegostwo przemyslowe, a 

konkretniej o meprawne wykorzystanie kilku 

opatentowanych przez Intel rozwigzan Szefostwo 

Intergraph me zgadza si? z zarzutami. Zobaczymy 

co b?dzie dalej Moze jakis deatlimatch, panowie? 

•GDYBYM BYL BOGATY... 
Songu Tewje Mleczarza, ze "Skrzypka na dachu" na 

pewno nie imisi sobie podspiewywac mejaki Bill 

Gates On JUZ jest CbajecznieJ bogaty Malo - to 

najbogatszy czlowiek na swiecie. Jego majgtek 

szacuje si? na jakies 50 MILIARDOW $. W ciggu 

ostatniego roku szef Microsofta wzbogacil si? o 

marne 40%... Eech! Chcielibysmy miec procenty 

od proceiitow od procentdw jego majqtku. 

•STARCRAFTA PRZYBYWA... 
. a kasy ubywa graezom, ktorzy nami?tnie 

kolekcjonujg kolejne oficjalne data-dyski A co z 

nieoficjalnymi? Sqd odrzucil pozew Blizzarda, w 

ktorym firma domagala si? zakazu publikacji 

nieoficjalnych data-dyskow do tej gry Oznacza to 

tyle, ze teraz pewnie az zaroi si? na rynku od 

podobnych tytulow - bo skoro oficjalnie mozna. . 

•KKND I NIE TYLKO 
GT Interactive zawarlo umow? z Beam International 

- firma ta b?dzie dystrybutorem w USA gry KKND2: 

Krossfire Ponadto b?dzie tez rozpowszechniac 

drugi tytul GT: DethKarz - rozgrywang w realiach 

sf symolacj? wyscigow samachodowych. Klawiasem 

mowiqc, nowe KKND pojawi si? na rynku we 

wrzesniu, a drugi program - w listopadzie. 

•ECTS CORAZ BLIZEJ 
Juz bardzo niewiele czasu pozostalo do poczgtkow 

najwi?kszych europejskich targow gier ti nie tylko 

gier) - czyli ECTS Odb?dg si? one w Londynie, w 

pierwszej dekadzie wrzesnia Na pewno nie 

zabraknie tarn naszyeh wyslannikow i otrzymacie 

dokladnc) relacj? z ich wizyty. Na razie powiemy tyle, 

ze ma tarn bye zaprezentowanych okolo 1000 gier! 

Fiu fmuu! 

•POWROT LEMMINGOW 
Roznosz? si? ploty, ze tworcy niesmiertelnych 

Lemmmgdw kombinuj? cos na ksztalt remake tej 

gry - tyle tylko, ze ma to bye duzo wi?cej zgrywy i 

swirowama w konweneji Worms Program nosi - 

roboezy - tytul Attack Powinien pojawic si? na 

poczqtku przyszlego roku 

WF roku p&nskim 1912 

miala miejsce sfynna 

katastnofa - upadek 

oieleoru tonguskiego. Zresztg 

nawet dzis do korica nlewlado- 

Tymczasem w innym miejscu i 
w nieco pozniejszym czasie pe- 
wien osobnik zasiadl - z przy- 
czyn, ktore z bnaku miejsca 
pominiemy - na krzesle elek- 
tryeznym. Ostatnie co pami?- 
tal, to zgrzyt przetqcznika uru- 
chamiajgcego pr?d o napi?ciu 
paru tysi?cy wolt... A potem 
znalazi-si? w miejscu, ktore w 
swej naiwnosci wziql za niebo. 
Wystarczyto jednak par? go- 
dzin, by zrozumial swoj? pomyl- 
k?. To nie bylo niebo... to byt ow 
tunguski zamek. 

mo, czy to tak naprawdg kyf 

meteor. Wizja lokalna nie tylko, 

nicniewyjasnila, ale nawet za- 

ciemnita obraz wydarzen. Po- 

wslalo wiele teonli, ktflre usi- 

luja wyjasnic ta zdarzenie - od 

hipolezy meteorylu, poprzez 

kolizje z lodowp kometa lub mi- 

kroskopijna czarna dziura, az 

po... eksplozje stalky obcej cy- 

wilizacji. W kazdym razie jest 

to jedna z najbardziej lascynu- 

jpcych tajemnic XX wieku. Wy- 

darzenie to zainspirowalo tez 

wyobraznig twdreow gier... 

Draco 

Garstka mnichow, mieszkaj?- 
cych w poblizu epicentrum ka- 
taklizmu odnalazla dziwny arte- 
fakt, ktory potraktowali jako 
dar od Boga i otoczyli czciq, 
Ukryli go przed oezyma po- 
stronnych i rozpocz?li badania 
naukowe nad znaleziskiem. 
Jakis czas pozniej zbudowali 
nawet zamek, w ktorym ukryli 
"boski kamieri". No coz, jesli 
nawet byl to dar od Boga, to 
na pewno nie byl to Bog, ktory 
sprzyja ludziom. Diabelska moc 
artefaktu sprawita, ze zamek 
szybko stal si? czyms w rodza- 
ju teleportu, f?cz?cego nasz 
swiat i... piekfo, a forteca za- 
roiia si? od dziwacznych kre- 
atur... 

walank? karate. W sumie ten 
ostatni wgtek wyraznie zdomi- 
nowal caiq produkcj?. 30 ro- 
dzajdw trojwymiarowych, cie- 
niowanych Goraudem przeciw- 
nikow to nie w kij dmuchal! 
Trzeba b?dzie wysilic r?ce, 

swazji, trzeba b?dzie si? prze- 
stawic na tryb "rusz glow?, 
baranie!", A dzi?ki temu zy- 
skasz m.in. nowe rodzaje bro- 
ni, znajdzki itp. Warto wi?c 
myslec, oj warto. Grafika ma 
stac na wysokim poziomie, do¬ 

Czyzby powazna konkureneja 
dla Resident Evil 2? Calkiem 
mozliwe. A kiedy b?dziemy mo- 
gli si? o tym naoeznie przeko- 
nac? No coz, wt?kszosc z zapo- 
wiadanych w tym numerze CDA 
gier przewidywana jest na oko- 
lice'swiqt Bozego Narodzenia. 
Tunguska nie wylamuje si? z 
szeregu... ■ 

Trudno wtasciwie zdefiniowac, 
czym jest Tunguska. Lqczy on 
bowiem elementy przygodow- 
kiigryakcji [cos jak Alone in the 
Dank czy Resident Evil) z... na- 

nogi... no i glow?, T? ostatni? 
nie tylko po to, by walic "z 
byka". Ostatecznie jest to tak- 
ze gra przygodowa, wi?c gdy 
zawiod? metody siiowej per- 

st?pne b?d? aktywne kamery; 
masa efektow swietlnych ma 
wycisnqc Izy z waszyeh oczu, a 
inteligencja wrogow powinna 
dodatkowo zmusic je do wy- 
trzeszczu, podobnie jak hi-re- 
sowe sekweneje wideo. Stero- 
wanie ma bye maksymalnie 
uproszczone [co nie znaezy, ze 
prostackie], potwory powinny 
skr?cic warn bebechy z odrazy, 
a cafosc wywoiac zduszony j?k 
zachwytu. 

Tunguska 

Emuwmsi 

Numer 08/98 



Kaskaderskie wyscigi Cingle warn mato wysci- 

gow? Znudzeni grzeczng 

iazdg po wytyczonych to- 

rach? Brak dreszczyku emocji 

podczas grania w rozhiaile raj- 

dy terenowe? Narzekacie na 

tania kolejnej wyscigfiwki? Mo- 

uvigc krolko - oczekujecie crt- 

(jos nowego, rewelacyjnego 

wizualnie, szybkiego i zmusza 

jacego do maksymalnego wysit- 

ku, a jednoczesnie zapewniaja- 

cego wielkg radodc grania? 

illozna powiedziec, ze zgdacie 

niemozliwego, szukacie ideatu... 

Ogre 

im r?ce, nogi i spodnie z wraze- 

nia (wttizcie pamfiersy!). A po- 
niewaz gra wykorzystuje akce- 

leratory Coo nie znaczy, ze s? 

rzucajq warn autorzy gry. W 

jaki sposob do niej dotnzecie, to 

juz wylqcznie wasz biznes. Li- 

czy si? tylko to, by wyprzedzic 

na niej konkurencj?. Jezdz jak 

chcesz i gdzie chcesz - po wy- 

dmach, bagnach, pustyniach" 

kr?tych kanionach, tunelach 

wydrgzonych wzdfuz sladow, 

jakie pozostawia za sob? pija- 

ny wqz, czy trasach, ktore 

przypominaj? rozgrzebany plac 

budowy. Zycie dodatkowo 

umilq warn zmienne 

ny pasek zablokowat osie kof, a 

warstwa wody sprawia, ze zie- 

mia zaczyna przypominac lodo- 

wisko... Tym bardziej, ze model 
jazdy ma bye mocno realistycz- 

ny (wf?cznie z kolizjami i uszko- 

dzeniami pojazdow], a kompu- 

terowi oponenci - inteligent- 

niejsi niz norma przewiduje. A 

jak ich ogracie, no to jazda w 

sieciow? rozgrywk? i to w paru 

roznych trybach. Czy przekona- 

lem was do Powerslide? Siebie 

- na pewno... No i ostatnia in- 

formaeja: premiers w listopa- 

dzie tego roku. ■ 

Nie wiem czy gra Powerslide 
spelni wszystkie wasze oczeki- 
wania - ale wi?kszoS6 z nich na 
pewno! Zapewni bowiem full 
emocji, bogat? w detale graft’ 
k?, duz? szybkoSi..dziatsSlST 
wspameie wrazenis podczas 

wtedzcie, ze'dzigki specjalneniu 
engine mojeefe gra it pr? 

rz? du 60 kietek nassKpn* 
n© ekrante, gdzie jedfio(&e- 

nie koduje si? 300.0BD | 
genow. [felo oznnezs J&gn nie 

musz? mtiwtc tyrTr!Ttorzy maj? 

jakie takie poj?cie o grafice 3D. 

Pozostalym powiem, ze opadn? 

"Trasy" to nieco 

myl?ce okreslenie tego, co was 

tu oczekuje, bo sugeruje jakis 

odgornie ograniezony i zamkni?- 

ty w jakichs ramach teren do 

przejechania. A tu nic z tych 

rzeezy. Owszem, wyznaczono 

met? - ale to wszystko, co na- 

•GAMEPADY 
Konsolarze radujcie si?! Oto do naszego pi?knego 

kraju zawitala firma Wild Things z paroma rownie 

dzikimi co ich nazwa produktamL Niby sg to zwykle 

pady, ale te kolory - Metaliczne Srebro czy 

Elektryczny Bl?kit (w sumie jest dost?pnych szesc 

roznych schematowl robig bardzo pozytywne 

wrazenie. Podobnie jak osiem przyciskdw, 

niezalezne auto-fire, czy super ergonomiczny 

design. Tyle oferuje seria Chameleon, ale jest 

jeszcze Soft Touch - cos dla tytanow gier, majgcych 

dosyc trzymania w swych jakze cennych dloniach 

twardego kawalka plastiku. Zostal on bowiem 

pokryty mi?ciutkim tworzywem, ale poza tym 

oferuje dokladnie t? samg wysokg funkcjonalnosc 

co Chameleon - i to w trzech roznych kolorach 

(choc plotki gloszg, ze nast?pne sg juz w drodze] 

A, bylbym zapomnial. Powyzsze gcodsy oferowane 

sg posiadaezg Playstation, ale inni tez cos dla siebie 

w ofercie znajdg, wystarezy zajrzec na www.wild- 
thingsico.uk 

•GROUND ZERO 

Jak moze pamigtacie z poprzedniego miesigea, ten 

tytul nost nowy zestaw z misjami do Quake 2, 

tworzony przez Activision. Do premiery pozostalo 

jeszcze troch? czasu, wi?c ponapawajcie si? choc 

screenem... 

•TRZECI CEZAR 
Ta gra (Caesar 3) na pewno ucieszy maniakow 

strategii zmiksowanych z grami ekonomicznymi 

Zresztg na pewno kazdy z was przynajmniej slyszal 

o tym cyklu, czyz nie? Trzecia czgsc w sumie jest o 

tym samym - rozbudowujemy swoje miasto (w 

czasach rzymskiego imperium), dgzgc do 

opanowania calego dostgpnego w grze swiata, 

dbajgc jednoczesnie o dobry nastroj swoich 

poddanych. Tyle tylko, ze program ten b?dzie kladl 

duzy nacisk na tryb multiplayer, a ponadto ma bye 

w nim duzo lepszej, "zyjgcej" grafiki Czy to 

wystarezy, by “trDjka" powtorzyla sukces 

poprzednikow? Zobaczymy 
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Rte natomiasfc; 
tfikq i zwiqzanj 
ycznym view 

•POLSKi QUAKE! 
Nazywa si? Mortyr Schloss i - w przeciwieristwie 

do Targets - zrodlem jego fnspiracji me s? gry 

"duke'o-podobne", a rzeznie typu Quake, Unreal czy 

Blood A wlasciwie to nawiqzuje (scenariuszowo] 

do PTerwszego z Rodu - czyli slynnego.. 

Wolfenstetna Akc|a Mortyr Schloss rozgrywa si? 

w czasie II wojny swiatowej (choc me do konca 

bo do|dq podroze w czasie), w ponurym zamczysku, 

pelnym zupelme pozbawionych poczucia humoru 

hitlerowcow, konstruujqcych wlasnie kolejng 

Wunderwaffe Autorzy obiecujg rewelacyjny engine 

(renderowane w czasie rzeczywistym cienie, efekty 

atmosferyczne, swiecgce powierzchnie, kilka typow 

meba, dzwi?k 3D), odpowiedni klimat i mndstwo 

akcjd 0 dziele tym postaramy si? napisac wi?cej za 

miesigc A jako przedsmak - screenik Prawda, ze 

robi Mdzwyczajne wrazenie? Polak potrafi! 

Dystrybutorem gry b?dzie Mirage Data premiery 

- meznana 

Tak mozna |ednym zdamem strescic nowg gr? 

rozgrywan? w realiach Star Wars, o tytule Force 

Commander B?dzie to ponoc odlotowy RTS i pojawi 

si? jesienig tego roku. Do wyboru Rebelia i Imperium 

(bo co innego?) i sklada si? z kilkunastu cykli, kazdy 

i mch zawiera okolo 3 rmsji Walka w kosmosie i na 

powierzchni planet, totalna destrukcja, }ak i 

precyzyjne uderzenia na wskazane obiekty, okolo 

100 rozmaitych budowli i oddzialow, grafika 3D 

(dwa uj?cia), aktywna kamera, multiplayer. 

Zapowiada si? przeboj! 

e TEAM F0HTR©SJ? 
Spora juz mawilismy dzisiaj o Quake’u To me komec 

- oto kolejny news z nim zwigzany Wielu z was 

zapewne mialo okszj? powalczyc sobie na planszach 

konwersji Quake'a o nazwie Team Fortress Zabawa 

byla iscie rewelacyjna, czyz nie? 8 snajperow na 

male) planszy - to byla zabawa! Druga cz?sc tej 

konwersji (o ile mozna uzyc tego zwrotu) stworzona 

• BITTA-TCSTL'PZ.Y (^ZUKiWAMl,, 
, przez Betliesd?, ktora zamierza ich wykorzystac 

do egzaminowama swej nowej gry: Redguard. 

Zainteresowanych odsylamy na autorskg stron? te| 

firmy 

SiidzQ, ze kaZdy i ms - raanlakalnych graczy (jak Mem ina- 
czej nazwa6 Indzi, Wray spedzajq przy komputerze osiem 
albo i wigcej godzin w pracy, robiq sobie przerwg na Aosta- 

nia sip ktdrymS za Srodkdw komunikacji miejakiaj do domu, po czym 
pienwszq ich czynnosciq juz w mieazkaniu jest wlgczenie swojega 
prywahiogo sprzgln?) • ma swoje ukochane, dla niega po pnostu 
najcndowniejsze giery, da ktbrych stale powraca. W moim pray- 
padku sq to dwa, zresztg pokrewne sobie (idea) iytuly; UFO Enemy 
Unknown i Jagged Alliance. One to wlasnie (nbydwa oryginalna) 
stoji sobie u mnie na notes i lylko czckajq Mil, gdy po raz » 
nie-wiem-klory siggng po nia I naiowo 
niespodzianek:) zanuras sip w icb "rj 
dni... 

s t r zy fj 11 i ? fry jjgj dy p 3 omjfficz - 
nych, frJduffl ederh giary 
jest przyw^Hp tronu jakie- 
g.QS niewfdkMpo panstewka o 
Bazivie Atulco jego obalonemu 
wczesniaUjBB^dradzieckq 
arm I? wl^^Kchowane zo- 

(chri m 

il "ra|fl 

/ 
tatwo zatem so 
mojq radosc, kie 
na stronie Sir| 
pierwszv netraj 
czeji&ca wvflfi 

y/yw^'C 

baiwfSieci. 
:fi;K raz 
Pna slad 
o na praw- 
;ia mojego 

bio pzy m&m mi- 

ukochanego Jagged Alliance 
[Deadly Games jest w moim 
przekonaniu jedynie dodatkiem, 
pod kilkoma wzgl?dami stano- 
wiqcym regres w stosunku do 
"jedynki" - mydl? tu glownie o 
□graniczeniu czasu wykonywa- 
nia misji - czyli czyms, co wr?cz; 
wymusza gr? metodq save&lo* svtffij fstocie nie odbiega [na 

PoscrH^pitny So|usz 

ad). Blizsze informaeje na te- 
mat Jagged Alliance 2 (wcze- 
sniej anonsowanego jako J.A. 
II) okazaly si? jednak jeszcze 
bardziej optymistyezne niz mo- 
gfem kiedykolwiek, chociazby w 
najsmielszych marzeniach, 
przypuszczac... 

S2Cz?£eie) od zamyslu swego 
utytulowanego poprzednika: 
tak jak w nim walka toezy si? w 
systemie naprzemiennych tur; 
tak jak i w nim calosc gry po- 
wiqzana zostata - hm, raezej 
banalnq, jednak stwarzajqcq 
calkiem niezly pretekst do roz- 

staly rowniez najwybitniejsze 
osiqgni?cia "ideowe" i "mate- 
rialne" z wczesniejszej ezgjcjj 
Z jednej strony - wrazenid 
pardonowej walki i cz?sty \ 

dok wsiqkajqcej w piach krwi; z 
drugiej zas - konieeznose pre- 
cyzyjnego planowania [choc 
mozna i "na zywioD, scisfego 
wspotdziatania zespofu, czy... 
personalne predyspozycje oraz 
wzajemne sympatie i animozje 

cal- 
wr?cz mevfiarygodnie 

rtSfli si? od swego "tytutodaw- 
cy". Wspominanie o wysokiej 
rozdzielczosci wydaje si? 
wprawdzie nietaktem - to juz 
obecnie norma, jednak nawet i 
teraz mimowolny szacunek bu- 
dzi fakt wykorzystania 24-bito- 
wego koloru i dynamiezneg 
oswietlenia [jak w Unrealjj 
rpwnoczesnym zach 
prawd? niewi|Uticdi 
sprz?towyjj 

lynw^BEety wjzualnie staly 
si?.., wleSnle kobietami. 
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jest- hm - tu sprzeczne dane 

"MV L,Ofd TlWs tea falter ffOW 

Jagged Alliance 2 
Sir-Tech 

powrocie do obozu. Ano wlasnie 
- teraz ciemnosci nie b?dq w ni- 
czym przeszkadzac naszym 
"psom wojny"; co wi?cej - to 
wlasnie w nich ujawni si? ma- 
esteria tworcow i ich dyna- 
micznych swiatel... Ciemnosci 
nie b?dq przeszkadzac rowniez 
przeciwnikom, co sprawi, ze nie 
b?dziemy znac dnia ani godziny 
ich:ewentualnego kontrataku. 

Co jeszcze? Ano: tqcznie 20D 
sektorow do podbicia (dla po- 
rownania - w Jagged Alliance 
byto 60], z tym ze nie wszyst- 
kie trzeba b^dzie zbrojnie wy- 
walczyc - czasami wystarczy 
odci?cie ich od terytorium i linii 
zaopatrzenia wroga; mozliwosc 
ti - w obliczu ogromu obszaru 
walk - rowniez i koniecznosc) 
poruszania si? pojazdami. Mnd- 
stwo, mnostwo nowych narz?- 
dzi zadawania blyskawicznej 
smierci [sztucery snajperskie - 
z mozliwosciq dokladnego wy- 
boru cz?sci ciafa, w ktorq po- 
slemy kul?!). Opcja tworzenia 
wlasnego tod podstaw) najem- 
nika - jego wspdlczynnikdw, lecz 
i - co znacznie wazniejsze - oso- 
bowosci, a nawet... glosu (nie- 
stety czy raczej na szcz?scie - 
oplaty za takiego "samodzielne- 
go" wojownika b?dq proporcjo- 
nalne do jego ogolnej "punkto- 
wej" wartosci]. I wreszcie - 
pojawi? si? urocze zwierzqtka, 
jaktygrysy i rozszarpujqce cia- 
la s?py oraz... sporo innych, 
nieujawnionych dotychczas 
przez autorow niespodzianek! 

Coz, szkoda ze na to wszystko 
czekac musimy az do pierwsze- 
go pazdziernika... Ten wlasnie 
dzieri bowiem jest - jak na razie 
- dniem premiery gry. Do tego 
czasu jednak musimy radzic 
sobie w inny sposob - ot, cho- 
ciazby grajqc w Commandos 
czy Mech Commandera... ■ 

Sfsiqce 
mdwi 

ku!). Wszy- 
: obdarzent 
nt r?cznie 

Riami - w nielicznych co 
prawda przypadkach, lecz mimo 
wszystko - niezbyt odpowiada- 
jqcymi znajomym buzkom na- 
jemnikow z Metaviry (Ice Wil¬ 
liams to nie ten sam Ice co po- 

zmienionych czas odcisnqf swo- 
je pi?tno: ot, chociazby Hitman 
- postarzal si? wyraznie, a i Fie- 
dejjten szajbusl wyglgda na 
pfczniejszego niz wczesniej... 
Zmieniona zostala jednak nie 
tylko najemnicza forma, ale i 
tresd^jofraterowie potrafi? 
ter^jjH^znanego juz hie- 
ganiailitraffirasi?, chodzenia 
tylem, plywania i przykucni?cia 
- skakac, wspinac si? i petzac 
na brzuchu. Co wi?cej, rowniez 
i w tym przypadku widoczna 
jest troska tworcow o zacho- 
wanie mozliwie jak najwi?ksze- 

(ktdrej dotychczas nie 
byto chyba tylko przez 
nieuwag?), co dodatko- 
wo zbliza Jagged Allian¬ 
ce 2 do innego z lubia- 
nych typow gier - role 
playing. Tenze gatunek 
w JA 2 przypomina 
rowniez fakt, ze obecnie 
inaczej "naliczane” 
b?d? wzmocnienia sta- 
tystyk: dodatkowe pro- 
centy - powiedzmy cel- 
nosci - liczone b?d? na- 
tychmiast po oddaniu 
fortunnego strzalu, a 
nie jak dotychczas po 
zapadni?ciu zmroku i 

cz?stokroc po po prostu wymu- 
szonym (i krwawo okupionym] 

postac 
na emmkd 

wgm 
przedniol); co bamziej istotne. 
Wyraznie widoczne jest row- 
niez, ze i na tych ogolnie nie- 

go realizmu: doszly bowiem 
dwa nowe wspolczynniki - 
umiej?tnosc dowodzenia i sita 

•M 

bpdzie jednak na engine Halt-Life Hmmm ciekawe 

Ponoc ID me wykazywalo wi?kszego zamteresowani 

sequelem - a blqd, panowie, duzy blqd 

Wspommalismy |uz ongis na naszych lamach o 

nowej grze fir my Action Forms - Carnivores. 

Pomewaz tytul zapowiada sip mezle, spieszymy z 

upgrade poprzedmej informacji W grze tej 

znajdujesz sip na powierzchm obcej planety. ktora 

do ztudzeme przypomina Zienup w czasie donunacji 

dinozaurow Bpdziesz mial okaz|p do. kosmicznego 

safari. Tak jest, masz-chpc upolowac np. 

Tyrannosaura Rexa - proszp bardzo; ale uwazaj - 

on rownie dobnze moze upolowac ciebie. Wraz z 

postppami gracza rosnqc bpdzie liczba mozliwych 

do ustrzelema jaszczurow. naturalme kazdy kole|ny 

scwor bpdzie mebezpieczmejszy od poprzednich... 

Bpdzie tez przybywad rodzajow broni 

Nazywa sip Xeon i powfnfen znalezc zastosowanie 

w bardzo szybkich stacjach roboczych oraz w 

senwerach. Juz to wskazuje na jego wielkq moc 

obliczemowq Miejmy nadzieip, ze tworcy gier me 

wezmcj go "pod lup? \ bo przewidfi/ana cena moze 

doprowadzic do placzu me tylko mfeszkahcdw 

Polski 

•ABE POWRACA 
Sympatyczny stworek, bohaten gry Abe's 

Oddyssey, juz wkrotce ponowme zawita na ekrany 

monitorow PC-tdvf, w grze o tytule Abe’s Exoddus 

Znow trzeba bpdzie ocalic swojq ras? W “dwfijbe 1 

popi awiono m in. intenakcj? z napotkanynii 

postaciami - teraz b?dq tam prawdziwe, mocno 

rozbudowane dialogi A ponadto wipcej 

zrozmcowanych poziomdw. wi?cej filntdw, wi?cej 

akcji..,! wi?ce] problemow z ukonczemem gry Ale 

na pew/IQ |est to lakomy kqsek dla wszystkich, 

licznych przeciez, fanow Abe’a 

l\la|nowsze dziecko znanej skqdmqd firmy Ratloop. 

Inc to zr?cznosciowka, ktora przemesie nas na 

poklad gigantycznego statku kosmicznego. State! 

ten jest czyms w rodzaju “poligonu badawczego’, 

na ktonym poddaje si? testom i obserwacjom 

nairozmaitsze stworzema 'me i tego swiata" 
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Wskutek k ;atastrofy pozostaje na mm tylko jeden 
zzlowiek z zalogi .. i dziesiqt$ raezf 3j V.'scieklych 
arzedstaw icieli pozaziemskiJoras 1 Graci b?dzie 
musial przE sprowadzic svjjojp postac pr zez wszystkie 

Ibodaj 12J sektory statkuz-Dominufe tii element 
:r?cznosci owy, choc czasem trzeba b?dzie dose 
ntensywm le popracowad glowq, \ Gr afika (3D, 
nnostwo etektdw swietinych], t :ut-scenkr i 
;rb|wymiar ’owy dz\vi?k oowinnv was fflezle 

•RTS POD DOSA 
ReCos. me tylko, ze b?dzie chodzif'uz doss . co 

powmno ucieszyc posiadaczy slabszego spn?tu i 

□nty-fandi1.' okienek', to jeszcze zapowiada si? na 

ki'zy!di% RTSa z FPP A to diatego, Jest mozliwe 

'‘wcielenie" si? w dowolme wybranq jednostk? 

(gldy.'nie mechy] i ogJadame pola bitivy’jeJ oczami 

Gra jest jednak dopiero w dose $ft?pnej ||ie 

developmgu 

Przynajmmej w grze Ninia Shadow of Darkness 

Jako poczqtkujacy w tym ’zawodzie' b?dziesz 

niusiaf wykazac si? sila; zr?cznosciq -is V;alce na 

nuecze, specyftcznymT umiej?tnoscidmt tego klamil 

tw tvm magis) i , spoft dozq bes#zgl?dnosci. 

Program sklads si? z 4 swiatow'I 12 level' i jest 

111 If 
■ ■sh 

■ynku swi$cq cora? do 

petnym 3D, kullowa ongi£ (i na- 
dal przeciez dzikn grywalna) 
Maptal Kombai zaezyna rnhiC 
jakies takie "przaSne" wraze-, 
nie. Widac po prostu, ze ten tytuf 

od legn, da czegn ppzyzwycza- 
ili si? graeze gpajqcy w chocby 
Virtua Fighter 2, Fighting Far¬ 
ce, War Gads czy Battle Arena 
Toshiaden. Juz nie rajcuje tak 
jek Madid... 

TetI 

Firma MjdH’lfyte' 
ze MKuiegipbkiemir "rnnraF 
nemu zuzw^p nie czekala i 
zelozonymi r^bma na moment, 
gdy DStatl m m fznmi w 
oczach wyfeasuje t$ gr$ 2.1 
twardziefu, zbytniego roz- 
gtosu twdrcy^erpliyvie picb- 
cili czwartQ cykiu Po|a- 
wi si$ ana - tears tyeznie, bo 
ponod wymep \mczb spare 
praoy - wokahcach poftfcierni- 
ka tego roke: Mor^l KombaL 4 
ma byd zupatnie mna gra nii 
wszystkie poprzednie 
Nie dotyez^to nature Inis klEma- 
tu i kn^B otoczW Each te 
fatality, bbaiity, animality 
Bdg wii co jesSeze), czy 
trybdwwblki, bbfcutoje 
ma powodu, bycokok 
wiek 
mozna |-ujppszyd 
ideal?) - ale engine 
No ebz * SJftro 30 
kfdluje, tocfic^cczy 
nie, trzeba robic gry 
w takim srodowisku. 

Mortal Kombat 4 poszedt wla- 
snie w tym kierunku. 15 trdj- 
wymiarowych postaci, w tym 
sporo dobrzejuzznanychianbm 
tej serii - np. Goro - [plus par? 
ukrytych) b^dzie walczyc w 
pelni trdjwymiarowym otocze- 
niu! I to nie tylko rpkoma, no- 
gami, glowq i wszystkimi inny- 
mi czpsciami data, ktorymi 
mozna zloic wrogowi skor?. Co 
powiecie na mozliwosc uzywa- 
nia licznych broni i przedmio- 
tow, ktore mozna znalezc na 
arenie? A niektore z nich sq... 

ech, ciekawe. Np. lozko nabija- 
ne gwozdziami na 

pewno szybko zre- 
faksuje tego, kto 
o^mielils^stangd 
wamna drodze... 

Ponadto gra 

W 
just bartlitf 

szybke - by "wyc^- \ 
gn^d** 60 kjatiak na 
aekuncf^ vvcalu nie 

' trzeba mine Pentium 2 
Cbod raturainie posfadame 
takieppracesars i skcelemo* 
ra grniiki je&c tu \bV rmjfaerdziej 
vifstone, Td.co^ - sv^rujamy 
w gzwaity wymiar wolkt? 4b 
tam jestem a, rrawat gdyby- 
£cie obodnli mnie o 3 nacJ re 
nem! 

Mortal Kombai 4 
snmtcm 
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eksterminacji Robali musimy 
tez zajmowac si? dowodzeniem 
podlegiymi nam zotnierzami. 

niebem. Niejeden raz b?dziemy 
zmuszeni zanurzyc si? w pod- 
ziemnych tunelach pelnych in- 

Akcja dzieje si? na powierzchni 
rozmaitych planet, co wszakze 
nie znaczy, ze stale pod golym 

teligentnego robactwa, sztur- 
mowac wn?trza budynkow czy 
przedzierac si? przez najezone 
wieloma niebezpiecznymi nie- 
spodziankami tereny opanowa- 
ne przez agresywnego wroga. 
Losowy generator misji pozwoli 
uniknqc nam znudzenia w cza- 
sie zabawy "solo". A w sieci... 
ech, do 25 komandosow w ze- 
spole - to dopiero b?dzie gru- 
powy deathmatch! 

To narazie wszystko, co wiem 
na temat ST. 0 jakosci grafiki i 
klimacie niech zaswiadczq 
same screeny - tu szkoda pa- 
pieru na opisy, bo wszystko 
widac jak na dloni. Gra powin- 
na ucieszyc nasze oczy jeszcze 
w tym roku... i niech drz? Ro- 
bale! ■ 

dobra, thyba kezdy i 
|wa8 byt na lym liimie (a 
l|e$li nie - lo made cze 

go Jatowafi). Nie wiem czy wie- 
cie, ale bazowat on nar pocho- 
dzucej z lot BO-tych ksi«ice pod 
identycznym tyUilom, oulorstwa 
zoaoogo pioorza of, Hoioloioo 
(polskie ttumaczenie: "Kawale- 
ria kosmosu"). Ksivko, nawia- 
oom mtwigc, byla oiocoo kry- 
tykowona za oadoiiaray oiilita- 
ryzi i ksanofobi( (wszyscy 
Obey sq z zatozenia zli i wstrotni, 
a my piQkni, dabrzy i szlachetni 
• dlatagowtadnietrzabaintru- 
zdw wykonezyi). Skoro juz o 
tym aiowa, to ksitfka (tj. jej 
przeslanie) zostata w gaaialay 
oposdb oparodiowana przaz 
Harry Harrioona w cyklo "Bill 
- Galaklyczny Bohater" (palecam 

Mac Abra 

dynamieznq i o.dpowiednio 
krwaw? gr? akcji w 3D tw 
TPP]. Jej fabula dotyezy wyda- 
rzen, ktore maj? miejsce jakis 
czas po zdarzeniach przedsta- 
wionych w filmie - jednak prak- 
tyeznie nie rozni si? od tej fil- 
mowej. Znow zle Robale ruszajq 
do szturmu i dzielni ziemscy 
komandosi stawiaj? im twardy 
opor, nie szcz?dzqc krwi (ich i 
swojej] oraz olowiu i ognia la- 
serow. 

Zaczynamy sw? karier? jako 
szeregowy bojownik o Sluszn? 
Spraw?, a w miar? kolejnych 
misji i unicestwiania rzeszyOb- 
cych nabieramy doswiadezenia, 
jestesmy promowani na coraz 
wyzsze stanowiska i po jakims 
czasie oprocz wlasnor?cznej 

Ehm, zdryfowalem z tematu... 
Pora wrocic na wlasciwy kurs. 
Jak dobry obyczaj kaze, kazdy 
kasowy film sf zostaje wcze- 
sniej czy pozniej przerobiony na 
gr? komputerowq. Dokladnie 
tak samo stalo si? ze Starship 
Troopers. Gra zapowiada si? na 

STARSHIP TROOPERS 
MiemOSE 

♦DELTA FORCE 
I znowu cos dla tycli, ktorzy pragng si? wcielic w 

komandosow - tym razem w przedstawicieli sil 

specjalnych, Konsultantem w tej grze jest 

autentyezny as tej jednostki (Delta Forces - info 

dla ciemniakow ;)), wipe zanim przehnniecie przez 

wszystkie zadania, wo da warn si? w d... zagotuje. 

Program zrobiono przy wykorzystanTu technologn 

voxel space, co powmno zaowocowac bardzo 

starannq grafika w uj?ciu FPP lub TPP. Do tego 

spory wybdr brom, uwzgl?dnienie praw balistyki 

przy prowadzeniu ognia (pocisk leci bynajmniej me 

po linii prostej, co ma duze znaezenie np przy 

uzywamu snajperki], misje multiplayerowe iod 9 do 

32 graezy) w miar? przyzwoite (jak na 

oferowane mozliwasci) wymagama sprz?towe 

(powiedzmy rz?du P-166 i 16 Mb Ram] Gra 

przypomina nieco Spec Ops - ale ma bye bardziej 

skomplikowana No to rusz si? zolmerzu111 Nie stoj 

jak @ ^ bo ci #S°,a odstrzelql'! ;] 

W pierwszym dmu sprzedazy 250 000 luefaj 

zdecydowalo si? zmierzyc z nowym dzieckiem Billa 

Gatesa. Jak widac, odwaznych me brakuje,,. 

lone ciekawDstki zwiazane: W’98? Prosze bardzo 

w czasie produkcji powstalo 13 kolejnych beta-1 

wersji. Wykryto ponad 100,000 0) usterek (a lie 

przeoczono9 ;)). Program sklada si? z ponad 18 min 

linn kodu Ma bye wydany w 30 wersjach 

j?zykowych (w tym po polsku) Programisci w 

czasie pracy wypili ponad 100 000 puszek coli i tym 

podobnych napojow oraz 76.000 litrdw kawy. zjedli 

9B4 pizze. 13 ton pop-cornu i blisko 5000 

pgczkow' Microsoft oczekuje. iz do kohea roku 

sprzeda si? co limmmpj 12 min egzemplarzy 

Windows'98. 

Ci, ktorzy z mecierpliwoscif) oczekuje na film na 

motywach Quake, me b?dq zadowolem wiesciami, 

ze poki co. sprawa tkw'i w miejscu Rozmowy 

rozbijajc} si? jak na razie o cen?, jaka producenc 

mialby zaplacic za prawi do znaku i nazwy Quake - 

choc sg jeszcze dodatkowe pommejsze problem# 

No co: - czekamy cierpliwie i zda|e si?, ze potrwa 

to dose dluuLigo1 
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•STARCRAFT PO RAZ... 
WizardWorks zapowiada, ze Retaliation, kolejny 

oficjalny data-dysk do Starcrafta, pojawi si? w] 

sprzedazy juz w sierpmu Zawiera 30 single-misji 

(w 3 kampamach - po jednej dla kazdej nasy) 

Ponadto 120 nowych map dla trybu multiplayer, 

nowi bohaterowie i nowe dzwipki Czy to wystarczy 

nienasyconym graczom? 

•BESTSELLERY 
Czyli najlepiej sprzedajqce si? gry roku 1997 [news 

troche starawy ale dopiero medawno 

podsumowano wymki) w Anglii Na pierwszym 

miejscu Tomb Raider 2 (320.000 egz), druga jest 

FIFA: Road to World Cup 98 (262.000), na trzecim 

Tomb Raider jedynka" (221.000), a na 

czwartym... kolejna FIFA - FIFA 97 (200.000) Z 

ciekawszych tytulow: CSC na 11 miejscu 

(140 000), Dungeon Keeper na 35 (80 000), 

Quake na 44 (68 000), GTA na 47 (64.500), 

Tetris (!) na 55 (55.000), Carmageddon na 68 

(44 500). Duke Nukem na 70 (32 BOO), Diablo na 

89 (30.300), Riven na 91 (30,000), Doom na 95 

(29.000). Jako ciekawostk? dodajmy, ze ostatma, 

setna gra na liscie, Hercules, sprzedaf si? w 

28,000 egz W Polsce sprzedaz takiej ilosci kopii 

dawalaby pierwsze miejsce - i to z miazdzqcq 

przewagq nad konkurencjp (zdaje sT?, ze dopiero 

pulqczone sily dwoch nast?pnych gier na liscie 

moglyby zagrozic pozycji Herkulesa... i tu wlasnie 

widzimy, jakie jest miejsce Polski na software'owym 

rynku) Naturalnie trzeba wzl^c poprawk?, patrzqc 

na me,sea mektdrych gier, ze zostaly one 

wprowadzone na rynek pod sam komec 1997 i tym 

samym me zdqzyly sprzedac tej ilosci kopii, ktora 

odpowiada jej prawdziwej pozycji na rynku (np Riven 

czy nawetTR2) Ajaksprzedawaly si? gry w 1998, 

roku dawiemy si? me wczesniej jak... za pol roku 

Ale juz dzis w tajemmey zdradzimy, iz w czasie 

wakac|i lista 10 najlepiej "schodzqcych" gier to: 

Starcraft, Unreal, Titanic: Adventure out of the 

Time, Deer Hunter, Myst, Rocky Mountain Trophy 

Hunter, Cabela's Big Game Hunter, Tomb Raider 

Gold, Army Men, Riven: The Sequel to Myst 

•FANTASY ON-LINE 
Spotkacie we wspolnej produkcji Sony Online 

Entertainment i Crossover Technologies Gra jest 

wylqczme on-lme’owq strategiq fantasy i nosi 

nazwg Fantasy Wars Od 2 do 7 graezy, wojna i 

dyplomacja 

• WlljCEJ PUZZLI 
DreamCatcher Interactive wydal wlasnie Jewels II, 

sequel 'puzzlowe;" gry Jewels of the Oracle 

• MESJASZ BASEBALLU 
Ciekawa sprawa - najnowsza symulacja baseballu 

(VR Baseball 2000) firmy VR Sports b?dzie 

wykonana na engine gry . Messiah - dzi?ki temu 

m.in kazda z wystppujqcych w grze postaci b?dzie 

si? skladac z okolo 3000 polygonow. | 

•NAVY SEALS 
Gra wyszla spod skrzydel Yosemite Entertainment 

(jedna z frakcji Sierry) i jest rozgrywanq w 3D 

taktyeznq symulacjq dzialari zespolu komandosow 

marynarki wojennej USA, noszqcych miano Navy 

Seals. Akcja rozgrywac si? bgdzie WSZ^DZIE 

Wsz?dzie. gdzie do tej pory dotarl czlowiek (no, 

moze poza Ksi?zycem) Przygotuj si? na wyprawy 

w powietrzu, wodzie (a wlasciwie ‘w pod-wodzie") 

i na Iqdzie Oczeku], ze b?dziesz walczyl w dzungli, 

smegu, miescie, pustym,' na morzu i na dme morza. 

Cykl X-Com jest jedng ze 
stynniejszyeh senii gier. 
KlozMwstralegii nie- 

grat lub choOby mnie slyszal, d 

lakich tytulach jak UFO Enemy 
Unknown czy X-Com Terror from 
the Deep? Trzecia czgeo sagr 
(Apocalypse) wzbudzita juz pew- 
ne kontrowersje, czwarta zed 
zaskoczyta wszystkich strele- 
gAw, poniewaz przeksztatcile si? 
w... symulator loin. I to nie ko- 
niec niespndzianek! Bootoanon- 
sowana jest kolejna, pigta juz 
czesccykln. Naturalnie wjesz- 
cze innym wcieleniu. Wierzcie 
albo i nie - ale to bgdzie... gra 
FPP! Zlosliwie powiem w tym 
momencie, ze gdy pojawi sigX- 
Com Pinkall albo X-Com Winter 
Sports, czy inny X-Com Fishing 
Fanatics - to newel mi powieka 
nie dpgnie, bo teraz wszystko juz 
jest mozliwe... 

W czasie gry musicie przejsc 
15 misji, by wywalczyc sobie 
szcjhs? powrotu na Ziemi?. Gra 
IqGzy to, co pami?tamy z pierw- 
szyeh odcinkow tej gry [czyli 
taktyezne dowodzenie grupq 
komandosow, rozbudowywanie 
technologii militarnych, wyko- 
rzystywaniem technologii Ob- 
cych itp.] z tym, co najlepsze w 
grach FPP - czyli dynamieznq 
akcjq, mrocznym klimatem i 
setkami stare twarzq w twarz 
z wrogiem. Sqdzqc ze scre- 
enow, gra prezentuje si? efek- 
townie oraz klimatyeznie i na 
pewno zyska uznanie fanow 
FPR Ale czy ci, ktorzy z wypie- 
kami penetrowali bazy Dbcych 
na Marsie i w gf?binach morz 
b?dq rownie zachwyceni? 
Hm... mamtu pewne wqtpliwo- 
sci, choc nie chc? z gory spisy- 
wac tej gry na straty. Tym nie- 
mniej uwazam, jako mifosnik 
gier strategicznych, ze ewolu- 
eja X-Comu idzie chyba w zlym 
kierunku... ■ 

bazy, ktorq spustoszylismy w 
pierwszej cz?sci gry]. Zamie- 
rzajq przeszukac zgliszcza w 

dziwna przygoda. Dostaje si? w 
stref? dzialania od dawna zapo- 
mnianego teleportu. W efekeie 

skonale znanymi nam Ufokami, 
ktorzy w swoim czasie najechali 
Ziemi?. Poniewaz pami?c o tym 
jest jeszcze swieza, a neutral- 
nose niczego nie rozwiqzuje, 
ludzie zawierajq pakt z Ascidia- 
nami i wraz z nimi ruszajq na 
wspolnego wroga. Co b?dzie 
dalej - producenci nie zdra- 
dzaj?, zastrzegajqc si? wszak- 
ze, by graeze byli przygotowa- 
ni na najrozniejsze niespodzian- 
ki. Domniemywam zatem, ze 
dw sojusz raezej dfugo nie prze- 
trwa... 

Mac Abra 

Tych, ktorzy kochajq gry FPP, 
ucieszy fakt, ze najnowszy X- 
Com bazuje na engine slynnego 
Unreala. Akcja dzieje si? w roku 
2062, w momencie gdy ludzie 
z X-Com powrocili do ruin bazy 
Obcych na Marsie ttak, do tej 

poszukiwaniu wytworow tech¬ 
nologii pokonanych UFOli (nie 
powiem - grunt to refleks). Gdy 
statek X-Com wchodzi na orbi- 
t? wokof Marsa, spotyka go 

zostaje przeniesiony o dabre 
60 lat swietlnych (w nieznanym 
kierunku]. Trafiamy w sam sro- 
dek wojny pomi?dzy ras? zwanq 
Ascidianami CAscidians] i... do- 
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czasie Fani (ajesticiiwtelu,wtym 
hizej podpisany) Dnke'a 
z nlecierpllwoscip owe- 

kujq juz od wielu miesiqcy na 
sequel swojej ulubionej gpy. 
Quake 2 juz dawnu na rynku, 
dorobit siq nawet packow z mi- 
sjami, a Duke? Nlogq was, du- 
keo-fllAw, w tym miejscu pocie- 
szyc. Duke IDukeui Forever jest 
juz praktycznie golowy, powinien 
pojawidsiq na rynku poznqje- 
sieniqtegereku. 

Peter Pan 

Jak zapewne wiecie, nowy 
"ksiqz?" tworzony byl (czemu 
uzytem czasu przesztego - za 
chwil? stanie si? jasne!) na en¬ 
gine Quake 2. Hm - to bylo bo- 
lesne dla tych, ktorzy nami?t- 
nie udowadniajq wyzszosc pro- 
duktu 3D Realms nad lamer- 
skim [no, no - bez przesady) 
Quake. Bo jak tu gn?bic Qu- 
ake’owcow nowym Dukiem, 
skoro ten nieszcz?sny engine 
ktuje w oozy... 
I tu mam dla was WIELKA nie- 
spodziank?! Otoz ni z gruchy ni 
z pietruchy, tworcy DNF 
oswiadczyli, ze... "przesiadajq" 
si? na engine Unreala!!! To 
wiesc z ostatniej chwili i tym 
samym nie mog? podac warn 
wi?cej szczegblow tego wyda- 
rzenia (niewqtpliwie narobi ono 
sporo huku w "branzy"), ale 
fakt jest faktem. To nie prima 
aprilis! No coz, kto widzial 

screeny 

lie fanow FPP na kolana. Ma w 
nim bye wszystko to, co uko- 
chaliscie w swiecie Ksi?cia - a 
juz na pewno nie zabraknie tarn 
charakterystycznego sarka- 
styeznego humoru i soczystych 
odzywek giownego bohatera. 
A co nowego? Wi?cej broni, 

* wi?cej wrogow, wi?cej etapbw 
- i b?d? to zupetnie nowe za- 
bawki, nowi przeciwnicy i cal- 
kowicie nowe swiaty do spene- 
trowania. Gigantyczna ilosc 
speechow, jakies (nie podano 
jakie) rewelacyjne innowacje, 
tak w misjach single-, jak i mul¬ 
tiplayer... No i milosnicy tad- 
nych panienek nie powinni na- 
rzekac na brak zaj?cia dla 
oezu... Duke, czekamy na Cie- 
bie! Shake it baby! ■ 

st?pnym sequelem wydanym 
po to, by naciqgnqc graezy na 
kolejny wydatek. Ma on powa- 

sq jesz- 
cze z 
wersji qu- 
ake'owskiej, ale 
spoko - gdy tyl 
ko pojawiq si? 
nowe, to ma- 
ciejakwban- 
ku, ze je za- 
miescimyl). 

AutDrzy 
twierdzq, 
ze przesiad- 
ka na nowy 
enigine nie 
p o w i n n a 
wptynqc na 

Unreala i Quake 2 ten wie, 
ze wyjdzie to tylko Ksi?ciu 
na zdrowie. (Aha - pre- 
zentowane tu 

dat? premiery gry. Ponad- 
to bijq si? w piersi, ze nowy 
Duke nie ma bye tylko na- 

Wszystko. rzecz jasna, bez tur, 

rzeczywistym - do utraty tchu! I me lioz, ze bpdziesz 

sobie tylko beztrosko ciachal kolejnych wrogow z 

rozmaitych gatunkow broni (a propos: Heckler & 

Koch MP5N, CHICOIVi TY56-2 assault rifle i Ml 4 

rifle - to tylko mewielka czpsc dostppnego arsenatuJ 

albo zabawial sip jazdq w jednym z mnostwa 

wystppujqcych w grze wehikulow top mimaturowa 

lodz podwodna Mark VIII czy mny jeep); me - jestes 

DOWODCA: na twej glowie bedzie tez troska o 

dobbr i wlasciwe oprzyrzqdowame oraz zaopatrzeme 

podleglych ci ludzi [tu tez bpdzie w czym wybierac) 

Tak, to ty bpdziesz decydowaf. kto ma kienqc ze 

spedochronem prosto w wodp, lub kto ma zaczac 

przymierzac aqualung To ty zasugerujesz swoim 

ludziom, jaki sprzpt majq wziqc na akcjp, To ty 

bpdziesz koordynowal ich poezynania i wydawal im 

rozkazy podezas walki T?. nawiasem nidwiqc, da 

rad? obserwowac z wielu aktywnych kamer -1 takze 

od ciebie zalezy kat ujpcia (masz pelnq swobodp - 

kamera porusza sip w sferze 3BO stopnil 

• PSYGNOSIS I BILARD 
Ale nie ten pmballowy, a klasyczny stolowy" bilard 

Psygnosis zawarla umowp z producentem stolow 

[firmq Kassion) w celu promocji swej nowej gry 

Expert Pool (naturalnie w 3D, 16 przeciwmkdw, 

multiplayer) W efekcie gry bpdq sip toczyc na 

firmowych stolach Kassion Gra powmna pojawic 

sip na poczqtku 1999 

• KGNWERSJA QUAKE 2 
Legacy of the Watchers to nazwa konwersji Quake 

2 tworzonej przez Ward Six Entertainment 

'Transformacja" jest istotnie totalna - zmienia 

WSZYSTKO Od dzwipkow poprzez grafikp, story 

(jestes dzielnym rycerzem podezas kruejaty) az po 

system walk) - np pojawiaiq sip tzw NPC (ci od RPG 

wiedzq o co chodzi), osobmey ci mogq (ale me 

muszq) zachowywac sip przyjazme (i wrogo) W 

sumie wyglqda to bardzo interesujqco 

•WSTAP DO VALHALLI! 
Valhalla - nowy serwis internetowy poswipcony 

rozrywce, (ze szczegolnym uwzglpdnieniem gier 

komputerowych i sieciowych technology, 

najnowszym swiatowym trendom i nowinkom oraz 

DUKE NUKEM FOREVER 
GTimMim Realm 
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RADOSNA MLOCKA W TPP 
I znow cos dla tych, ktorzy nie widzq swiata poza 

grami akcji zainfekowanymi elementami 

przygodowek Hub ne odwrot). Dark Vengeance 

Cfirmy GT Interactive) cisnie wami o ziemi?, 

wytloczy powietrze z waszych pluc w jednym 

przecigglym j^ku zwiastujgcym najwyzszq rozkosz 

(khm, J, a jesli do tego lubicie szczypt^ RPG.,., to 

az sip boimy zaanonsowac warn ten tytul, bo waste 

Strefa czasowego zmierzchu 
poiskiej spoiecznosci i-netowej We wspaniale 

szacie graficznej mozna znalezc zarowno opisy 

najbardziej oczekiwanych premier, jak i biezgcych 

hi tow Dedykowane dzialy poswipcone zostaly 

"kultowym” grom, jak Quake, Diablo czy Ultima 

Online; sg tez informacje o gierkach, 

uporzgdkowane tematyczne, skupione wokdf: grldii 

strategow czy wirtualnych skrzydel. Mozna 

tu znalezc najnowsze, najswiezsze 

oprogramowanie. jak i najbardziej uzyteczne, 

sprawdzone narzpdzia programowe, ciekawe linki. 

Giggle sg rozwijane nowe pomysly, jak powstaly 

ostatnio ogromny dzial RPG Serwis dziala aktywnie 

- kazdego dnia przynoszqc kolejne porcje 

wiadomosci, nowe konkursy. domesiema z globalne 

pafpczyny, Valhalla oferuje takze mozliwosc 

skorzystania ze sklepu internetowego - za 

posredmctwem ktorego, wygodme - be; 

wychodzema z domu, po bardzo mskich cenach, 

wykorzystujgc ostatme zdobycze cywilizacji - mozna 

zamowic na razie ulubione gry i programy 

edukacyjne. a wkrotce znaczme wi?cej! 

Stworzona w klimacie skandynawskiej nutologn i 

nawiqzujgca do urokliwego swiata fantasy, 

wypracowala swoj wlasny, specyficzny styl, 

odrozniajqc sip w natloku innych stron i zdobywajqc 

serca internautdw Valhalla weszla przebojem do 

polskiego swiata WWW. Przez trzy dotychczasowe 

miesipce |ej dzialalnosci. od zupelnego zera, az do 

teraz, na jej stronach goscilo 10.000 ludzi, 

odwiedzano jq 35 000 razy, jej strony obejrzano w 

suniie 330 000. Lqczny. sppdzony przez 

,'vszystkich gosci czas wyniosl 120 dm ciqglego, 

non-stop przebywama na jej polach Codzienme 

adres WWW VALHALLA.COM PL wystukuje co 

najmmej pol tysiqca ludzi Przyrost oglqdalnosci 

labiera corgi wipkszei dynamiki, ostatm miesiqc 

jrzynidsl 15 000 wizyt, goscilo tarn 7000 

internautdw, z czego az 2000 po raz pierwszy; 

strony Valhalli wywolywano ponad 150 000 razy, 

nasz cel - gdy adres pol Valhalli bpdzie znany 

kazdemu uzytkownikowi Internetu - staje sip coraz 

bardziej realny! Site powstal z myslq o stworzemu 

prawdziwej poiskiej Mekki gier i rozrywki, i 

wlasnym, specyficznym, pociqgaiqcym klimatem i 

wmrnymgronem zwolenmkow - Valhalla jest 

profesjonalnym serwisem z juz powaznymi 

Dsipgmpciami i jeszcze wipkszymi perspektywamT,1 

tworzonym przez wizjonerow, ktdrzy wtozl w 

nternecie przyszlosc, i chcq sip swoimi marzeniami 

nodzielic ze wszystkimi prawdziwymi milosmkami i 

Jest sobie takie miejsce 
(niekoniecznie w naszym 
swiecie): mlaslo zwane- 

Azeretus, gdzie czas plynie zu- 
pelnle ioaczej nlz w calym 
Wszechswiecifi. Mieszka tarn 
gpupka trojga przyjaciol (Crisa; 
IDiena, Tiche). WszelakD znudzo- 
na monotonna egzystencjq Tiche 
poalanawia opukic magiczny 
Swiat - i odtyd ginie po niej wszel- 
kislad. Illiktbowiem niewie (bo 
skqd), ze powrol do miasta jest 
niemozliwy... Dwojka pozosta- 

szukac zaginiomi i tez jeszcze nie 
wie, ze chcayc nie cticpc pozna 
tajemnice lego miejsca i slanie 
przed wielkim wyzwaniem... 

Ugly Joe 

Liath jest w zalozeniach dodc 
klasycznq “point and click ad¬ 
venture", wszelako opa- 
kowanq w bardzo efek- 
townq i extra-klima- 
tycznq grafik?, w roz- 
dzielczosci 800x600, w 16-bi- 
towym kolorze, z nadrealnym 
wr?cz poziomem jej detalizmu. 
Bardzo efektownie majq si? 
przedstawiac przejscia z loka- 
cji do lokacji - sami zobaczycie 
na czym polega trick. W kazdym 
razie nie jest to rozwiqzanie 
cz?sto spotykane w przygo- 
dowkach. Podobnie zresztq jak 
aktywne kamery pozwalajgce 
obserwowac akcj? praktycznie 
z dowolnego uj?cia - czujemy 

si? jakbysmy mieli do czynienia 
z grq akcji [przygod zresztg tu 
nie braknie). Nie braknie tez i 
okazji do wysilania szarych ko- 
mdrek przy rozwigzywa- 
niu kolejnych zaga- 
dek. Ich poziom | 
trudnosci b?dzie 
rost wraz ze stop- 

niem zaawanso- 
wania rozgryw- 

go problemu tylko za pomocg 
logicznej dedukcji. Nie ma tez 
bye zbyt wiele "klikologii", tzn. 
nie b?dziemy musieli nieustan- 

nie klikac kursorem na kaz¬ 
dym widoeznym obiekeie i 

uzywac "wszystkiego na 
wszystkim", co cz?sto 
skuteeznie zniech?ca do 
zabawy w przygoddwkL 

spora zasluga doskonalej mu- 
zyki) powinny szybko wywin- 
dowac Liath na szczyty list 
przebojow tprzynajmniej w ka- 
tegorii przygodowek). Tych, 
ktdrzy juz si? sliniq [hi Ana- 
kha!) uprzedzam, by nie nasta- 
wiali si? na uezt? wczesniej jak 

pod koniec tego 
roku. Prezent na 
Boze Narodzenie - 

■ ^ jak znalazl! ■ 

ki, ale autorzy 
obiecujg, ze nieza 
leznie od stopnia 
komplikaeji “puz- 
zli", b?dzie mozna J 
wybrngc z kazde-1 

Doskonale anjmowane 
postacie, kilka godzin 
"speechow", rozbudo- 
wana fabula, niezwykly 
klimat tw czym takze 

m 
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Traci bieo Ieed for Speed III: Hoi 
Pursuit - earn tytulmdwi 
wszystko Ip, ktbrzy 

fomputerowe wyScigi samocho 
low centy sobie nade wszyst- 
I o. Tu nie ma co gdybafc • lo 
r^DZIE wielki przebbj, czy tego 
Mrcychcp, czynie;-).Awgl 
iiip, by nie chcieli. Znow zosta- 
I'iemy zywcem wzipci do nieba 
samochodziarzy, ponownie osiq- 
t,niemy najwyzszy stan ekstazy... 

Ugly Joe 

Co nowego? Wiadomo: samp- 
chody [jakby komus bylo jesz- 
nze ich malo, to b?dzie sobie 
rnogl sciqgnpc z Internetu - albo 
naszych CD... - dodatkowe 
modele rasowych sportowych 
wozow]. 8 podstawowych 
tras, przy czym w grze b?dzie 
ich wi?cej tmirrory i "skrotow- 
ce" tras podstawowych], 

kow... Tryb “practice" - wraz z 
opcjq “ghost car", Tryb "tuto¬ 
rial”, w czasie kt^rego podpo- 
wiedzi wyglaszane sq glosem 
"pilota". Jazda w dzien i w 
nocy, w roznym nat?zeniu ru- 
chu ulicznego. Szerokie mozli- 
wosci edycji wfasnego pojazdu 
(od koloru karoserii po jego 
osi?gi). Wiele rozmaitych wa- 
runkow atmosferycznych [kaz- 

dy wywiera odpowiedni wplyw 
na wtasciwosci toru i naszego 
pojazdu]. Aktywna kamera [z 
uj?ciami, ktore dotqd nie byfy 
spotykane w grach tego typu]. 
No i gra w sieci oraz tryb split¬ 
screen [dwoch graczy na jed- 
nej maszynie]. A ze grafika b?- 
dzie odlotowa, a muzyka i efek- 
ty nie gorsze od grafiki - to si? 
rozumie samo przez si?. 

serca mogq tego nie wytrzyinac.. Witam w 

magicznym swiecie, pelnym gladiatorow. warlockow 

i innych postaci rodem z klasycznego RPG. Ale me 

myslcie sobie, ze sq one tu po to, by z warm 

rozmawiac (tzn po to tez, ale, grunt to rnlocka) 

Grab w TPP mozecie w sieci (do 32 graczy - 

naturalnie z opcjq deathmatchul, jak i solo [ponad 

20 misji) W czasie w?drowek natkmecie si? na 60 

odmian wroga i swiat przedstawiony w 24~bitowym 

kolorze, rozzarzony od rozmaitych efektow 

swietlnych (nie wiem ile screenow si? zmiesci - ale 

wystarczy popatrzec choc na jeden, ) Walk? 

toczymy za pomocq ponad 100 roznych zakl?c i 50 

gatunkow broni Gra sama w sobie me |est moze 

czyms nadmiernie odkrywczym i nowatorskim, ale 

jej wykoname powinno zrekompensowac z 

naddatkiem wszelkie ewentualne wtornosci I 

zapozyczema Zapowiada si? radosna siekamna na 

brori bialq . i magicznq Premiera juz w 

pazdziermkul 

Premiera - pod koniec tego 
roku. A juz r?ka swierzbi... 

Heed For Speed III: 
Hot Pursuit 
Electronic Ms 

•MAGICZNY TROJKACIK 
Czyli LMK (The Lady, _,_ 

The Mag, The 

Knight] przeniesie 

Was w swiat RPG, 

meco w konwencji 

Wladcy Piersciem, ' 

ale nawiqzujqcy tez 

do nordyckich sag i f 

arabskich basni z * v 

1001 nocy. I jak to ! J• - 

w RPG - zanosi si? 

na dlugi quest, /r j 

przerywany licznymi 

potyczkami _ 

z n a p o t k a n y m i 

•URATUJ SWIAT 
W grze Slave Zero. Ciekawostkq jest fakt, ze gracz 

wciela si? w godzillo-podobnego 20-metrowego 

wszystkie w 16-bitowej palecie 
kolorow. Nieco ciekawych po- 
mystow - np. policja. Teraz nie 
ograniczy si? do rozjarzonego 
“kogutami" wozu - spodziewaj- 
cie si?, ze wysigdzie z niego nie- 
bieski jak poranne niebo glina 
i... wlepi nam mandat [albo 
chociaz porzqdnie ochrzanil. 
Modyfikowalna przez gracza Al 
komputerowych kierowcow 
[mozna b?dzie samemu ustalic 
np. acfresywnosc jazdy; sposo- 
by “blokowania" oponentow, 
maksymaln?pr?dkosc, dqznosc 
do kolizji etc). Trzy stopnie 
trudnosci, rozniqce si? m.in. 
agresywnosci? przeciwnika i 
wspomaganiem nas przez kom- 
puter. Poziom "pro" jest ponoc 
juz dla prawdziwych mania- 

biomechanicznego stwora Ech, te chrz?szczqce 

pod nogami budynki i ciemutkie wrzaski ich 

mieszkaricdw Gra jest tworzona na Ectasy Engine 

(nazwa, ze tak powiemy, brzmi obiecujqco) i 

powinna pojawic si? w przyszlym roku. gdy si? 

drzewa zazielemq (a wdeptac je w bloto!) A pbki 

co - obrazek, 
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dokfadnie si? z nim zapoznac. Wystarczy zresztq 
spojrzec na nie mniej entuzjastyczne od mojej 
opinie pozostalej cz?sci redakcyjnego grona, 
ktore znajduj? si? na kolejnych stronach. 

Ja widz^,.. 

Istniej^ zjawiska, htopych ogpom i zlozonosc skutecznic opiera sit ppobom ujpcia w harby slow i zasad nakazujacych, by ich 
opis byt jak najblizszy rzeczywistosci. Czy probowaliscie bowiem choc paz wiernie oddac too odwioczny nicpnkdj wody, 
tysipce blaskow, iskiep i cieni, klfipe okladajp sip na jej powiepzchni, w chwili gdy slohce powoli kpyje sip za hopyzootem? 
Czy ppobowalidcie opisad wyglpd pioaiioni - niapowtapzaloie i oiazwykle wdzipczaip gnpcych sip goppcych oddcchow ipj 
niewplpliwie zywej isloty jakp jest ogien? I wpeszcie - chop dtogo by mozna jeszcze wymieniac - czy zaslanawialiscie sip jab 
zawpzed w kilku zaledwie slowach te wszysthie wyjptkowe niby-kszlalty, w jakie fopoiujp sip lawice chmup? W islocie w tych 
i nappawdp wielu innych syluacjacb koaczp sip - pozopoie tylko bogate - mozliwosci spodkow wypazu, a poniekpd powniez i 

inwencji ludzkiej. 
Gem.ini 

Elementem Unreal, ktory - odkqd pami?tam - 
zawsze eksponowany byl najbardziej, jest 
cudowna, nareszcie w pelni przestrzenna i 
nieprawdopodobnie szczegolowa grafika. 
Wprawdzie „od zawsze" pojawiajqce si? na 
stronach przeroznych pism, a pozniej i 
Internetu screeny budzify nieklamany zachwyt 
tych, ktorzy mieli jakiekolwiek poj?cie o 
mozliwosciach domowych komputerow, jednak.,. 
W istocie tak one, jak i to, co widzicie na 
umieszczonych w tekscie zdj?ciach nie oddaj? 
cudownosci tego, co w tak niesamowity sposdb 
wyswietlane jest na ekranie. Zaprawd?, tak Nie b?dzie jednak przesady w 

twierdzeniu, iz mnie przyszlo 
zmierzyc si? z wyzwaniem 
wi?kszym nawet niz ewentualna 
koniecznosd szczegotowego 
opisania powyzszych zjawisk. To 

mnie bowiem przypadlo zadanie zrecenzowania 
gry Unreal - tego p,nierzeczywistego” przez 
dlugi czas, lecz obecnie w pelni juz ziszczonego 
fenomenu, ktory zachwyca mi?dzy innymi 
rowniez i dlatego, ze zawarto w nim niemalze 
idealne odpowiedniki wszystkich wymienionych, 
a tak przeciez pospolitych, cudow! Tym samym 
moje zadanie nagle porownywalne stalo si? z 
opisaniem cudownej zlozonosci rzeczywistego 
swiata*,. Lecz nawet pomimo cigzgcej nade mn? 
odpowiedzialnosci nie zaluj? ani chwili, jak? 
sp?dzilem z Unreal - sam fakt, ze dane mi bylo 
go poznac, wynagradza z nawigzk? wszelkie 
niedogodnosci... 

Po prawej: 
Wspaniale, naprawd?! ...fl 
przeciez lo tylko slalyczoy 
screen... 
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Na poczgtku jednak bylo.,, oczektwam Wlasnie 
to slowo przez dlugi czas bylo |edynym 
wlasciwym skojarzeniem zwiqzanym ; hasfem 
riUnreal". Blisko pidfugich 1st bowiem zaj?fo 
jego tworcom przygotowame go do ukuzanis 
swiatu. Nam natomiast - graczom ■ przez ponod 
dwa lata kaztino ciarpllwie czekad, irytujgco 
regularity oilwlekojgc dzlert MJ? oremiery i - na 
domiar zlego * co pewitm czas podsyCajge 

jeszcze plomiert ciekewodci rzueonym tu i owdzm 
slowem czy wrdokiem prezentowanego w 
ktdrymd z pism screenu r gry.. Jednak rjfe 
tylko takie pogfoslb krqzyty wSi'tfd 
zarnteresawanych ludzi. Pami?tam bowiem jak 

przez w pewnym morneneb pajawify sif jfckr, 
ze projekt Epic Megagames zostal cafkowjcie 

zarzucony, gdyz aspiracje jego twdrcdw pa 
prostu nie rtzmieScfly si?" w sztywnych ranioch 
narzucanych przez mozliwosci dwczesnych 
domowych zestawdw komputerowych.. Na 
szcz?scie jednak samo zycie zadafo klam tym 
pogloskom - Epic jedynie czekal na odpowiedni 
moment i oto w poczgtkach czerwca Unreal 
objawil si?. Zaistnial zas w takim majestacie, ze 
czekanie nagle zmienilo swoj charakter - stalo 
si? czyms w rodzaju mentalnego 
przygotowania, by moc godnie go przywitac. 

Soptydlwlek 
■ nowalorskie rozwmza- 

aia gry multiplayer 

Minusy: 

To jednak nie jest w tym momencie 
kwestig nejjstotniejszg. Teraz 
rstotne jest pytanle: m 
wteSriwie sprawia, ze 
jest on tak 
nieprawdopodobnie 
wspaniely... 
Niezaprzeczalnym 
bowiem faktem 
jest, M[Unreal 

nBfcudomiejsEa 

z ogfltu 
dotycbczas 0 
wydabych 
gier tego 
fcypu, I nie 
jest tokylko 
m\B opinia - 
on zachwycrl 
wszystkich, 
ktdrzy mieli i 
okazje... \ J 
chyba M 
rdwniez iH 

□cena: 

potaczen wrecz 
DBieniQzliwia gre 
multiplayer wSiecL na 
MfirymsiaffleryksA* 
skictr serwerow 
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. knaj generowanej w «asie rzeczywistym 

Lrawy graficznej w jakiejkolwiek z grer 
Lms po prostu nie bylo. Przez caly czas 

^ony w dwiecie Unreal raz po razie bytem 
nij, nczarowywany, a kiedy zaczynalem sqdztd, 
L iir'iyzwyczaileni si? do jego oszalamiajqCBj 
cJnwnosci natychmiast poiawialo si? cod, cn 
sprawiaio ze zachwycelem si? nim na nowo. 

plansze w Unreel sq czyms niewiarygodnle 
njopi zewidywalnym. utrzymany w rich klimec 
zrnienia si? niczym w kalejdoskopia. nie tracqc 
jedEEak mgdy tego specyficznego dla tego 
tytLilu denia kcsmicznej grozy. Poczqtkowo 

otoczenie b?dzie techno-industnalnym 
WT1^rzem rozbitego statku kosmieznego, by 

po eliwili plynnte Pr^fi w cudownie wieikq 
odkrytq przestrzen kanlonu z ogromnym 
jerioim i wspanialym wodospadem, 
nast?pnie zagl?btamy si? w ciemnndciach 
s^tolni i wreszcie docieramy do wodnych 
swiqtyn Nali, gotyckiej twierdzy z ogromnq 
arenq, gorskiego miasta i... 

Spojrzcie w „nierzeczywiste" niebo. Czy 
widzicie ten blask slorica przefiltrowany i 
rozproszony przez chrfiury? Czy widzicie te 
przesuwajqce si? w rdwnym, naturalnym 
tempie obtoki? Teraz wejdzmy do pomieszczen, 
□swietlonych sztucznym swiatlem. Czyz nie 
pi?knie kladq si? gl?bokie cienie, a swiatlo czyz 
nie wspaniale pelga na metalowych cz?sciach 
naszego uzbrojenia? A czy nie rownie 
wspaniale si? ono ..wygasza" ono, zmieniajqc 
si? w jasny punkt po wejsciu do wody? Sama 

woda zas... Pierwszy kontakt z 
niq wywolat u mnie j?k 
zachwytu - ona nie faluje 
intensywnie, lecz ..jedynie11 
zalamuje widziane w jej gl?bi 
linie. A czy nie rownie 
zachwycajqce sq kr?gi na 
wodzie, jakie tworzq si? w 
momencie, gdy cos 
materialnego przebija jej 
powierzchni?? A jakie i czy w 
ogole mozna znalezc stowa, 
ktore wiernie ukazq 
niesamowitosc obrazdw 
towarzyszqcych naszej 
cudownej podrozy jaskiniowq 
rzekq, gdy seledynowe swiatlo 
bijqce od lustra wody walczy o 
lepsze z bf?kitnymp 

swiatel? A oto znalezlismy si? w jednym z 
pomieszczen statku Obcych - czy zdarzyto si? 
warn w innych grach spojrzec pod nogi i ujrzec 
swoje lustrzane odbicie, a oprocz niego rowniez 
i odbicie ekranu holograficznego i wszystkich 
innych elementow wystroju sali? Doprawdy - 
nigdy jeszcze skok jakosciowy nie byl tak 
wyrazny. tatwo jest zapomniec si? w swiecie 
Unreal! 

W obliczu tych wszystkich wspanialosci nie 
moze dziwic fakt koniecznosci posiadania 
mocnego sprz?tu, jaki staje si? niezb?dny, by 
moc dokladnie smakowac kreacj? swiata Unreal. 
Jednak, co moze wydac si? niesamowite, w 
odpowiedniej konfiguracji, dysponujqc 
wystarczajqcq pot?znym procesorem i 
znacznym zapasem pami?ci, wyglqda on 
znakomicie rowniez i bez akceleratora! Jego 
posiadanie jednak znaczqco zmniejsza liczb? 
megaherz’ow i megabyte’ow, jakie wymagane 
sq, aby gra dzialata w pelni plynnie. 

emitowanym przez barwne 
krysztaly? Co wi?cej - czy nie 
wspaniaiy jest efekt, w jaki 
mieszajq si? kolorowe efekty 
pociskow z barwq tych 

U gory: 
...niewiarygodnle lealne 
odbicie... wpodlodze! 
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. ♦ .stysz$ 

..-Kuk wystrzalu j brz?k spadajqcej na ziemi? 
tuski. fctdre dingo jeszcze odbijajq si? echem 
od £cian jaskini Niejako w odpowiedzi na to 
rozlegajq si? dudnigce kroki zblizajgcego si? 
potwora. Nagla cisza... Zdezorientowany 
rozglqdasz si?, a trzask przeladowywanej 
broni nagle wydaje ci si? niezwykle glosny... 
Wtem ogluszajqcy ryk! I dwa wybuchy! Kroki 
mieszaj? si? z hukiem maszynowej broni! 
Wreszcie poprzez ciggly, zwielokrotniony 
brz?k lusek przebija si? slaby j?k smiertelnie 
rannego przeciwnika... Gluche tgpni?cie 
padajgcego ciala koriczy t? seen?, 

...Wrzaski ptakow, nieustanny grzmot 
pobliskiego wodospadu... Wszystko to 
wyglusza si?, gdy zanurzasz glow? pod 
wodq... Wynurzajgc si? po dluzszym czasie, 
rozpaezliwie bierzesz gt?boki haust powietrza. 
I oto znalaztes si? w kanionie, ktorego dotem 
bardzo powoli ptynie rzeka... 

...Mechaniczny szum windy, jak? jedziesz w 
gor? niemal niknie w przerazliwym dzwi?ku 
rechoczgcych zab. To wszystko jednak ginie w 
chwiii, gdy schodzisz z niepewnej podstawy 
wagonika na solidn? skaln? polk?. Ginie? Nie, 
zmienia si? w cykanie swierszczy... W oddali 
dostrzegasz cz?sciowo zablokowane wejscie 
do kompleksu podziemnych budowli. Krzyk, jaki 
wyrwat si? z gardla podezas skoku 
podchwytuje i powtarza echo. Wewnqtrz 
jednak jest niemalze zupelnie cicho -1? 
gt?bok? cisz? zaktoca jedynie trzask zatkni?tej 
w uchwycie na scianie pochodnL. 

...Elektroniczne dzwi?ki komputerow 
mieszajgce si? z szumem splywajgcej gdzies 
na nizszy poziom cieczy: Korytarz przed tob? 
przecinany jest regularnie dwoma jasnymi 
pasami. Wibracje powoduj?, iz wydaje ci si?, 
ze to swiatlo monotonnie szumi, Przejscie 
przez jeden z pasow sprawia, ze t? 
dotychczasow? niemal-cisz? przerywa 
brz?czyk alarmu... 

.-Nierzeczywiste? Doprawdy? A jednak 
dzwi?ki te niejednokrotnie powodowaly, ze 
zolgdek zwijaf mi si? w kul?. Wiele razy tez 
niespodziewany ryki odgtos pospiesznych 
krokdw powodowal, iz krylem si? gl?boko w 
cieniu, a czasem - by nie przedtuzac m?ki 
oczekiwania - sam wybiegalem na srodek 
pomieszczenia, starajgc si? zlokalizowac 
zagrozenie wczesniej niz zrobi to ze mn? ten/ 
to/ci, ktdrzy nadchodzg. A co ciekawe, efekty 
audio odtwarzane byly przez zaledwie Sound 
Blasters 64 i par? niewielkich glodniczkdw. 
Jak zatem slychac b?dzie Unreala w sytuacji, 
gdy funkcj? zaspokajania potrzeb sluchowych 
przejmie (opcjonalny juz w tej chwiii) Sound 
Blaster Live w komplecie z sub-wooferem i 
trzema b?dz pi?cioma glosnikami? Rozgrywce 
towarzyszyc moze rowniez muzyka, ktorej 
zlozonosc niech?tnie podlega klasyfikacji. 
Wdrod tych kilku utworow znalazly si? 
bowiem tak kawalki o wyraznym posmaku 
ambientu, jak i nieco szybsze, by wreszcie 
przejsc w dynamiezne, pulsujqce, wr?cz 

„walcz?ce" rytmy trance. Ta roznorodnosc 
muzyki rowniez znalazla swoje zastosowanie, 
bowiem dzi?ki temu potrafi ona ptynnie 
dopasowac si? do akcji: dostownie w jednej 
chwiii, wespot z ukazaniem obrazu wroga, 
spokojny i melodyjny ambient zmienia si? w 
dynamic zneh pu!suj?ce tech no I 

(t(naprawd^ zyj^ 

Ewenementem w grach First Person 
Perspective jest rowniez kreaeja glownego 
bohatera. Zrezygnowano bowiem z marine czy 
innego typu zolnierza, ktory z raeji swego i 

I zawodu musial bye swietnie J 
przygotowany do roli, [ak? 
narzuca nie typo we, 
nieprzyjozne ^rodowiskc. 
tym mi przypadku twdrey 
posun^lisi? dalej to stajemy 
sir; kwni w ratfmju 
szekspirowskie^o villain-hgj & 
- totra. fee? zarazem» 
pr zypetJknwego zbawey. Je t 
on (lab ona) bowiem ktm I 
uwi?zionym w statku- 
wjjitj o nazwie Vortex 
ftikers, ktdry na skutek 
otfdzialywama niezwykle 
sifnego pola magnetyeznegt 
wyemitnwanege zupelnie 
nagle przez nie odnotowan? w 
gwiezdnych mapach planet? , 
rozbi|a sr? o jej powierzchmt, I 
tNiestety - sceny te zostah 
jedynie opisane w instmikcfi 5 J 
w Unreal nie istmefe cos, fcn 
zwyklo okre^lad si? mianem 
typowego wst?pu do gry.) 
Ntflwetpliwie ur awdslvve 
b?dzie zatem t wiertonie. i J 
gldwna pustae Unreal jest 
bohaterem przypadkowyiTL 
Hm, czy sednak do korica? 
Eksploi'uigc kolejne scenene 
pi7ekonamy si?, ze dziata 
nami jakas wyzsza site - 
niekfcflre i ireskdw, ryttfw, 
mokat czy wr?cz czytanych 
ostatnich zapisdw w 
dziernikach znajdowanych 
przy cialacfo msrtwych j 
kapbnbw Nali zawterejg noty I 
o oczektwarnu na rch 
Meoiasza. Pa pewnym za^ 
czasie, poczgtkowo 

Po prawej: 
Przyktad Inwencji twdrcfiw. 

Numer OB/98 
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niepewnie, jednak z kazdg chwilq corsz 
wyrazniej, zacznie przemawiac do nas mydl, ze 
mowig one wlasnie o nas! 

Planeta, na kttirej znalazlo swoj koniec tak 
wielu z zalogi i wi?zniow umieszczonych na 
poktadzie Vortex Rikers jest niesamowita 
rowniez z innego wzgl?du - krwawi ona pod " 
okupacjg „demondw z gwiazd". Pierwotnie 
zamieszkujgca jg rasa - wspomniani juz Nali - 
sprowadzona zostala przez przybyszow do roli 
niewolnikow i... obiektdw nieludzkich zabaw i 
tortur. To wlasnie dla nieszczpsnych, nie 
potrafigcych walczyc Nali, stajemy si? jedyng 
nadziejg na zrzucenie niewolniczego jarzma, 
Dlatego tez podczas swej niekonczgcej si? 
w?drowki spotykac b?dziemy czworor?kich 
kapfanow Nali, ktorzy w miar? swoich 
skromnych mozliwosci b?dg starac si? nam 
pomagac: wlasnie i w zasadzie jedynie oni 
zdolni sg bowiem otworzyc tajemne 
pomieszczenia, w ktorych spoczywajg 
elementy wyposazenia moggcego pomoc nam 
w wykonaniu misji, Jednak uzyskanie od nich 
pomocy wigze si? zwykle z koniecznoscig 
roztoczenia nad nimi opieki. Miejsca bowiem, 
w ktorych znajdujg si? przejscia zwykle pilnie 
strzezone sg przez nienawidzgcych Nali 
okupantow, dla ktorych to wlasnie calkowicie 

h 

bezbronni 
kaplani 
zawsze 
stanowig 
glowny cel, 
Istnieje 
rowniez 
inny aspekt 
wymuszajgcy 
na naszym 
bohaterze 
przyjazne 
zachowanie 
wobec 
Nali. 
Zabijanie 
icti 

sprewta, ze 
delszy 

Po lewej: 
Ola bogini KelL. 

mm pan 
Wiecre co mm powiflb- Bdazi w tton<;m«siala laftf pomyfko Na 
feompaktach i Quiffee2 asdrukowafitj nuju liiirgdla, h on EJrifsaki Quake 2 
Tak prrynsjrnni&j ml shj wydfljfl, 3<ty pjtu i* na oM gfv. no 
fihcooe mom idaolwn Unreal mu wsitflitsgo i 

kfimat, kolyry. otstrdjj for Quufca 2 Pcj prusEu HQU% odtoti 

UGIVJOE 
Choiej o mm Me prm najkliiszo par? spy! po 3 gorfimy ns 

. Unreal mnm po pinratu lobil Brcik rnT ntdwf 

Nie prifipadam szct^lhie at gram! FPP ole lirtml ma w sotife CQ$, co 
potrafi prrykui do akranu oewat eyflkfefifljf nie gustuji) w tatocb 

sisReliirtimioh, Moim /domom - neiiepua flra FPP lego roJoi i chyba 
neilepm w ag6!e . 

MAC-ABM, 
No one., in«tak woi? Steel Panthers ,1 Ala mfiwiqc |ui baritetei parin' 
HD HD! Zebv jeszczc byfo troche szybsza... 

OGRE 
Nie prrc^ifcidzid! Przeciez widzicie, ze gram w Unreala! Nie ma mnie dla 

nftogo przez najblizsze 48 godzin, a potem si? zobaczy Arrrgh! To przez 

was Brute mme dostal!!! 

SMUGGLER 
Nieziemski klimat, przytlaczajqcy nastrdj, znakomite efekty dzwi?kowe,.t 

KJfisaf To [edna i najlepszych, pod kazdym wzgl?dem, gier FPP. Warto 

bytp lie to |q zapowiadano? Zdaje si?, ze nawet w CDA 12/96 

anonsowalismy jej rychly tche cheJ debiut Panowie - czapki z glow przed 

nowym wladcq krainy FPP. Quake 2 - gdzie si? pchasz, baranie, tron juz 

zaj?ty! Uklon si? wladcy, ale juz! 

EJD 

Krotko mdwiqc: Unreal jest REWELACYJNY. Takiego klimatu, dzwi?ku i 

grafiki jeszcze nie byto i raczej dlugo nie b?dzie. Najwi?ksze wrazenie na 

mnie „otoczka". Swiatla, slonce, chmury, woda etc, Do tego bezbl?dne 

zachowanie potworow To juz me sq barany pchajqce si? pod luf?. Unreal 

wyprzedzil Quake 2 o trzy dlugosci Gdyby tylko jeszcze tak nie 
„zabkdwalo v. 

ALLOR 

Wszyscy sie tak poslinili z zachwytu, a ja powiem jedno - jesli czegos 

szybko nie zmieniq w Multiplayu przez Internet, to gra po paru 

miesipcach odejdzie w zapomnienie. Choc, skoro pracuje nad tym caly ich 

team, sypiam raczej o jego przyszlosc spokojny. W koncu jeden z 

ostatnich patchy do Quake 2 ma numerek 3.15, a do Unreala 1.01,.. 

SEBASTIAN DRAGUN 

Chyl? czoId przed tworcami gry poniewaz udalo im si? wytworzyc na tyle 

silnq atmasferp, ze bohater wkr?cony w wir wydarzen nie traktuje jej 

tylko jako serii monotonnych pojedynkow, a przeciwnikdw; ktorych 

spotykasz na swej drodze, nie sposob zlekcewazyc. 

rozgrywki staje si? znacznie trudniejszy. Jest to 
dowod na to, ze bogowie Nali nie zapomnieli o 
swoim ludzie... 

,*.*i walcz^ 

,.,A jednak nie odwazyli si? stawic czota 
okupantom. Choc - z drugiej strony - bye moze 
twoje niefortunne pojawienie si? na planecie 
wynika wlasnie z ich kosmieznego planu? Tak czy 
inaezej jednak, to wlasnie nasz bohater przejql 
odpowiedzialnosc za los ludu Nali... i wlasny. 
Nasz cel - wysadzenie glownego reaktora 
statku okupantow - jest zarazem i ich celem. 
Nasze zwycipstwo bpdzie ich zwyci?stwem. 
Jednak nie mozna mniemac, ze przyjdzie ono 
latwo: tutaj kazdy wrog stanowi autentyezne 
wyzwanie! Tutaj - pozornie niegrozna, gdyz 
niezwykle malo odporna na pociski - ogromna 
mucha potrafi stac si? niezwykle groznym 
przeciwnikiem: jej niewielkie rozmiary w 
polqczeniu z morderez? pr?dkosci?, z jakq si? 
przemieszcza i faktem, ze zwykle atakuje od 
gory.,. Kazdy z przeciwnikdw dysponuje rowniez 
swym wlasnym - determinowanym inteligencj? - 
sposobem walki. Ot, przykladowo stworzony 
genetyeznie, bezmyslny Brute atakuje w linii 
prostej. starajqc si? zasypac naszego bohatera 
strumieniem mini-rakiet, a nast?pnie - juz w 
.iwsrciu - gradem zadawanych ogromnymi 
pi^Sciami ciosow. W tym przypadku nie powinno 

walczyc z nim w ograniczajqcym mozliwosci 
unikdw korytarzu* Bezposrednio odpowiedzialni 
m okupacj? Skaarjowie natomiast, ci nieludzko 
inCeligentni, predatoro-podobni towey 
jBchowu^ si? w sposob, z jakim dotychczas 
zaden z graezy - oprocz grajgcych przeciwko 
ludziom - nie mogl si? spotkac! Trudno wr?cz 
opisad moje zaskoczenie, gdy walczpc w 
otwariej przestrzeni z jednym z przedstawicieli 
tej rasy zauwazylem, ze on, widzpc moj 

' wystrzal, uskakiwal z niespodziewanq szybkoscig 
w bok, by natychmiast po wyjsciu z uniku 
strzelic do mnie... Nie byloby w tym niczego 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze on - tak jak 
ludzie - celowal z wyprzedzeniem: nie we mnie, 
a w miejsce, w ktorym, jak wynikalo z mojego 
ruchu, mialem si? za moment znalezc! Jednak i 
na tym nie koniec - zraniony potwor potrafi 
uciec, by zaatakowad w bardziej dogodnej dla 
siebie chwili i miejscu twowczas czpsto juz przy 
wsparciu innego potwora), lub tez - pozornie 
uciekajqc - a rzeczywiscie wykorzystujgc 
doskonalg znajomosc otoczenia - zaatakowac w 
sposob dla naszego bohatera najbardziej 
destrukcyjny. W jednej z lokaeji - w wodnych 
swigtyniach Nali - ujawnito si? to w sposob az 
nadto wyrazny: wyobrazeie sobie dwie ogromne 
sale polgczone dwoma osobnymi korytarzami. 
Wbiegajgc z korytarza do jednej z nich 
zauwazyfem kl?czgcego Skaarja. Po wycofaniu 
si?, zmianie broni na bardziej odpowiadajgcg 
sytuacji i ponownym otwarciu drzwi przezytem 
szok - przeciwnika w sali juz nie byto. Stalem w 
otwartych drzwiach, jednak tylko przez chwil? - 
tyle wlasnie bylo potrzebne mojemu 
adwersarzowi, by - obiegajgc kompleks dookola 
- zaatakowad moje plecy ogromnymi pazurami! 
Nieprawdopodobne? Bye moze. Ale jak 
najbardziej rzeczywiste. 

Humer 08/93 



„nierzeczywistymM swiecie Unreal - w jednej z 

dost?pnych opcji gry multiplayer. I on 
zaskakuje bogactwem zawartych w nim 
trybow: od tradycyjnego deathmatchu na 
jednej ze specjalnie zaprojektowanych w tym 
celu plansz - zarowno w sieci lokalnej, jak i 
Internet, a nawet poprzez modem; poprzez 
doskonale pomyslany i zrealizowany 
BOTmatch, w ktorym zmierzg si? z nami 
programowe i w pelni konfigurowalne BOT-y; 
po cudowny darkmatch, gdzie walka toczy si? 
na specjalnej, niemal zupelnie ciemnej i 
dodatkowo miejscami wypelnionej mglq 
planszy... W tym ostatnim przypadku 
polowanie mozliwe jest tylko przy pomocy 
lamp, jakie kazdy z graczy ma na 
wyposazeniu, Wlasnie ta opcja przypa.dla namt 
tutaj do gustu najbardziej - to nenwowei 
miotanie si? w rozmaitych kierunkach, 

kierowanie si? glownie odgtosem krokdw, 
pnzeladowania broni i wystrzaldw 
przeciwnikow... Ten nieporownywalny z 
niczym innym moment dostrzezenia kqtem 
oka, gdzies w polcieniu, jednego z 
przeciwnikow i swoisty taniec smierci w 
blasku dwoch rzucajqcych dzikie blyski 
reflektorkow i akompaniamencie 
wystrzaldw... Lub tez dziatanie zupelnie 
odmienne - wytqczenie latarki i cierpliwe 
oczekiwanie na naiwnych, ktorzy - 
bezgranicznie zawierzywszy mocy swiatla - 
pojawiq si? w wejsciu gpmieszczenia, stajqc 
si? zaiste latwym celSB. 

Efekt zaskoczenia moze jednak byd jeszcze 
wi?kszy - wzorem Quake'owej Fortress w 
trybie multiplay zaistnista bdwiem opcja.-. 

• Brute 

wzrost: 270 cm 

wage: 330 kg 

brori: dzialka zamontowane na ramionach 

opis: Bardzo agresywni, malo zwinni (wr?cz bezmySInie msfflwmflp. Stwerzan prje? SkaeifGw w CutU:. 

do pilnowania porzqdku, a w razie zamieszek - brutalnego wptfwenra sif znfmi. 

• Skaarj 

wzrost: 240 cm 

waga: 190 kg 

bron: szpony, pociski 

opis: Niezwykle agresywni, nieludzko zvrinni i przebiegli. Ot^konalp ttmty dysponujqcy drapery i 
zdolnosciq poslugiwania si? roznorodng broniq. Tak jak W prajpedkij praktyittfiiG wszystkicb ras, rstnieje wiete 
rozniqcych si? od siebie odmian Skaarjow. 

M.«Zmianie broni na bardziej odpowiadajqcq 
sytuacji...'1 Tak, rowniez i w tym wypadku nie 
mozna niczego zarzucic tworcom. Kazda z 
dziesi?ciu dost?pnych w grze broni - mi?dzy 
innymi Wyrzutnia Pociskow, MiniDzialko i 
Strzelba Szturmowa tsnajperska) - dziafajq w 
dwu trybach prowadzenia ostrzalu. Ten drugi 
w przypadku niektorych typow zwielokrotnia 
szybkosc strzelania, w innych kumuluje 
efektywnosc pojedynczego pocisku. Jednak sq 
i wyjqtki od tej ogolnej zasady - wspomniana 
juz wyrzutnia dziala bqdz jak tradycyjny 
panzerfaust, bqdz - w drugim trybie - jak 
granatnik, Jezeli dodac zas jeszcze, ze pociski 
mozna wystrzeliwac z niej w liczbie do szesciu 
naraz, zalokowane w celu lub tez nie - 
otrzymujemy pelen obraz tej wspanialej 
poslanniczki smierci. Innym wyjqtkiem zas jest 
sposob dzialania karabinu snajperskiego. W 
tym przypadku poslugujemy si? obydwoma, 
wzajemnie uzupelniajqcymi si? trybami: drugi 
klawisz to plynne zblizenie celu, gdy pierwszy 
jest niosqcym zaglad? wystrzalem. 

...rowniez przeciw innym 

zywym 

Kiedy zas wyzwanie rzucone graczom w 
Unreal b?dzie juz jedynie wspomnieniem, nie 
pozostanie nic innego procz mozliwosci 
zagl?bienia si? w odmiennym, choc rownie 

• Slith 

wzrost: 400 cm 

waga: 195 kg 

bron: szcz?ki, szpony, zrqca slina fytyypomiOBjqce efekt GESBiaRrfl&l 

opis: Bardzo agresywny. malo zwinny Gutunek genetycznie do Skaarjdw. W przetiiwiertstwe do t\kh 

jedridk zhbotfo teptej c?ujq bIq wWtidife - fnitlajmowenie welkj wrgt r przeciw nim w tym vrisfiniis StoiJowepw 

zawsze wiqze si? z powaznymi obrazeniami. 

• Mercenary (Najemnikl 

wzrost: 180 cm 

waga: 120 kg 

bron: zamontowany na przedramieniu karabin maszynowy IwjtU wyrzlJtnte pcc&kpw rakifllowych. 

opis: Efekt dzialan bio-inzy merit Dzi?ki niej niezwykle zwinnt a ze sprowq swej wrotlmnsj agresji fifniertelnie 
grozni sq najemnikami przemierzajqcymi Galaktyk? w pqsfiukFWflnig tortuny, Dyspornijg moiliwdtefc-utVGia 
chwilowo niemozliwej do przebicia oslony. 

• Kraal 

wzrost: 210 cm 

waga: 145 kg 

bron: laska wstrzqsowa, pociski, konczyny 

opis: Bardzo agresywni, niezwykle sprawni w walce wr?cz, a przy tym ograniczeni umyslowo, wykorzystywani sq 

jako pomoc w polowaniach na istoty zywe. 

* Tytan 

wzrost: 10 m 

waga: 15-16 ton 

bron: miotane glazy, ramiona 

opis: Bardzo agresywny, niebywale wytrzymaly na obrazenia, nieruchawy. Kolos tak z wyglqdu, jak i 

„charakteru". Niemal nie do powstrzymania. 

• Nali 

wzrost: 240 cm 

waga: 90 kg 

bron: brak 

opis: Rasa nie potrafiqcych walczyc kaplanow. Zniewoleni i metodycznie wyniszczani przez Skaarjow. Praktyczme 

zupelnie bezbronnL Pomoc im udzielona, zwykle wiqzqca si? z prostq koniecznasciq uratowania im zycia, daje 

efekty w postaci pozyskiwama informacji bqdz niezb?dnych przedmiotow. 
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Dispersion ptotAl ftjr*aTtjfte-ycjnnl 
PWia broi'» strflfnlWhv Vo rfcexIRi Iters, Cechuje si? niewielkq mocq i dose dlugim czasem przeladowywania Jej 

ii $4; RiitoiTmtyrflQta ttflonerawmie /opftsu «Fmnilcp mi iftH, it pcdc/es <jry moiliwy jest, c^UirokrotJiy 
ihitiii. Bmn W fitof J^yj'n trybie wystfteltmijiS poolsVj artengetyczito o niGkiei mocy. Rrzydatne sq one 

..ittBfyt mrwmrfMlp W drugim trytee prewid/ema ostmhj powtKfuje, ie pocisk utega pieciokrotnemu 
H^fjfSafZwipkszenie mocy jest jednak relatywnie dlugi czas bezekiwania na v/ystrzal 

* ?A u t'oniUg'Tb a I i s t y c z n a. natychmiastowa] 
Brori wykorzystujqca tradycyjne pociski oparte na prochu strzelmczym, pogrupowane w dziesi?cio-pociskowych 
magazynkacli. Zaletp jest znaezna eelnose, wadq natbnifastWp rze rwy w ciqglosci osLrzalu wywolane konLecznoscig wymiany 
magazynka. Bron w pierwszym trybie to standardowy sposobl’strzelania: nieco powolniejszy, jednak barrizo celny, Automag 
w drugim trybie strzela znaeznie szybeiej, jednak rdwnie znaeznie mntej celme, co w zwarciu jednak i tak me jest istotne. 

* Stinger (balistyczna, natychmiastowa] 
Stinger nie jest bromq z przeznaczenia. a z powolania Zostal on bowiem stworzony jako narz?dzie gcmmze, wykorzystywans 
do wydobywania Tarydmm, a dopiero pozniei zaadoptowano go jako narz?dzie do zadawenia bolu i smierci. Jako pocfefo 
wykorzystywane sq tupki Tarydium Zaletq jest duza szybkostrzelnosc 
W pierwszym trybie wystrzeliwuje ciqgly strumien pojedynezyeh lupkoWj 
W drugim zas uzycie Stinger przypomina efekt srutu strzelby: strzaljzmjenia si? w salw? pi?ciu rozrzuconych lupkow. Ceng 
za zwi?kszenie pola razenia jest jednak wolne przeladowanie broni,^^™r‘ 

* ASMD (energetyezna) 
Bron zasilana energiq, ktorej uwolnienie powoduje niesamowity bdf upjgkszosci z zyjqcych Istot, Jej zaletq jest <j 
eelnose, W swym pierwszym trybie ASMD generuje pot?zny i bardzofszybki strumien energii W drugim natomiast 
nacisni?cie spustu powoduje wystrzelenie pocisku skumuiowanej energii. ktora pouderzeniu w obiekt rozchodzi si? w sposdb 
radialny. 

- ciah^r#jl Uuncfoer Ibiilrstyernal 
tJrort tiip^teeliwule laiilwno poteznej mercy raloety, $k t iradytytii, slic4 flninoLy pojwiyiieEt luh tez w 

Irczfoti do szeficiu wlqcznif! EkspipzjH raktet jest nniytihmiwtcwti. w p^eciwvertiit^dil/ptoojicti grantfi!; ktrtry wybucfm w 
dwro do trzeeb sekond po uderzeimi w cfel. Pft&rejpW ceJu na eidwrilftu pQMUdt#>wglMto W i irJi przf$&& w 
tiryb rapraverfrana PteiTNsry tryb prowadzciira uynia tn lwytioinia roiutiL pnywyrfMirit i^pt/Wu dajo eWtw postaci 

^dOWJDra 8i? (IQ szesciu pociskAw i ad|i&l(ypn ieh. r^wnoL'/eintB, m * w obyciwu Wnwrszy. 
8 rwptefftps iWoEnifintp tegu oJpttwiedndn^fjci tn p'errtfizytrybfav - jodria po dn}gfe£i 
flrtjgfifvedny tryb atnelaniii oftslugujo urariaimk Fiik jak w ftfiypadiw wyrjkjirti rnkiti, pnf&nmm !3b 
Ufl^viszo pow^dujti zajiilav/imio si? do Sfdniu gcftrwdw 

Cirrnoci Ebobstyctno) 
Drunlko W|Ob RfrmniQ? wytayui^ija oowrrgpqonw tewatb mm to. Fakt, ja uzyskuj^ nne ogrnnme pryrikgici wsponwga 
(esrc® iii fvrln, kj yy pot^rjefnu; ifw>i« nbszRfijin raren^ pflwoduje. ro jest to pttu r nojhsnlrvej on»yifif&afnvth. 
dos^iyti' w s-iWM1 Unrffftl Uroni B^-'wyy iryti StrflrianmttfenjjL- .finttowy' wystrzat, rykuszftuiifcyr.b od przwzkOd 

mataJu Oruji ooiornlost wyutrfd^ujy duty pocisk wypidriiony pos^z?piuuyftii kawiilkamt milks, ktiry uwistriiii 
1 swq /anvnrtiidb dopianj |ki mJarzeniu w okrcikwiy gbifikfc 

* RftiofJjnct (bfeyotml 
BriM fittwroiia rtbkowane, blynkUMjci# obrooa^ce wtikil wid&naj m i rykoszetujqce 

kcbfftgo tr'pjafctanB Fniu. j»t. w okrtStpnyi:li gromcadi, irrtfdylftQWHJno, 

GI^Rjfleibalisiyemal 
uzyiuaji^ce toinyrh par Tarydium. Pociski wyglijdfljqto jak jarzeniowo zielone kule sq niehezjHOtzne rbwniez z powodu ich 

nlezbyt sUbilnej natury. Pwisk, ktory nie uderzy befpofiredpiio w przeciwmka, przykleja si? do d&nogo obiektu, po czym, 
przez chwtl? intensywrdu pacujgc. etsptoduje. W pterwetym trybk Bio-atnelba dziak w ^poiidli opisony po^yzep W drugim 
TOBt^puje nmvet p^okrotna kumuFftcjs.TOzrmsrciw ('mocy nocisktr 

• Assault rifle [balistyczna, natychmiastowa] 
Bron o imponujqcych gabarytach (rilugosc blisko poltora metra] i rdwnie niesamowitych mozliwosciach, Podobno 
wykorzystywana gdzies na krancach,Gajaktyddw^trakcie polowan na naprawd? grubego zwierza, tu, . nie orist?puje od tego 
zastosowania, oferujqc sli? ognla odpowidBniqinawet dla najmniej wrazliwych przeciwmkdw. W grze ..vvielogi’aczowef strzal 
w glow? nie chromonego pancerzem|,przecimiil<a’'jest smiertelny, Bron w pierwszym trybie prowadzenia ostrzalu jest 
idealem, fezeli wszystkim. czego potrzebujemy jest duzy zasi?g, ogromna eelnose i potworna moc. W drugim trybie |est nie 
tyle narz?dziem fadawanta zniszczen, ile .-wspomagaezem" pierwszego trybu: dzi?ki memo bowiem mozliwe jest .zblizeme4 
widoku celu, DIatego tez cz?sto strzelb?’szturmowq oknesla si? mianem „sztucera snajperskiego", 

mmm 
* MiniGun [balistyczna, natychmiastowa) 
Bron ostateezna, Wykorzystuje - podobnie jak Automag - tradycyjne, oparte na prochu pociski. Na tym jednak konezq si? 
podobienstwa. MiniDzialko w pieivzszym trybie prowadzenia ostrzalu zmienia zawartq w sobie amunici? w blyskawiczny, 
wysoce destruktywny strumien energii. Drugi tryb sprawia natomiast, ze strumien, zuzywajqc wi?kszq ilosc amunicji, staje 
si? jeszcze szybszy! [jednak nieco mniej celny). 

udawania msrtwego! Po zakortezeniu 
POiedv- -ti rupelnie tak jak w Qoake 2. 

a ?m nfl^ salut pokonanemu 
^ Q|0J^a cz^ w pr2ypaij|(y (jsstu 

,nv uae victim,. Natomiast absofutnym ■ 
l^’e ^ onentuf^ - novum jest gra King of the 
ljc . ® w^9^rza. W tym przypadku bowiem 

^ sie me tyle fragiH co punkty zdobyte za 

posp1?ot,clar^onei tym atrybutem 
ai.i l,C7^ punktPw za^ przyznawana jest 

za sMlEVnje^623sam fa^ >r2dj^ciau kr6laP ile 

mJKW ^[ s'^ te0° tak ^ na 
^ liezyi mozna w sytuacji 

^ ch ' lB porT10^ PJStoletu dyspersyjnego, 
Wl '■ wr^S bronit si? mini-dziafktem,.. 

...by ostateesnie 
zvvyci^zyc! 

Istnieje przepi^kny plafon w Kaplicy Sykstydskiej 

w Watykanie wykonany przez Michala Aniola.. W 

samym jego centrum zas genialny rzezbiarz i - jak 

si$ okazafo rowniez i malarz - umiescil scen^ 

stworzenia pierwszego czlowieka. Zamysl artysty 

skoncentrowal si^ wlasciwie na punkeie 

zetkniQcia palca Boga z wyciggni^tq ku niemu 

r^kq Adama, Niezwyklosc tej cudownej sceny 

zostala subtelnie podkreslona poprzez ukazanie 

btysku swiatla, jaki towarzyszy chwili nadania 

zycia. Podobny bfysk - podobno - zostal 

zaobserwowany przez wspdlpracownikow w 

chwili, gdy po raz pierwszy spojrzalem na planszq 

ze wspanialyni zamkiem Nali i napisem Unreal, No 

tak, oczywiscie przesadzam, jednak - nie sposob 

ukryc tego faktu - juz wtedy sprawil on na mnie 

ogromne wrazenie, wiqcej nawet: spowodowal, 

ze pokochalem go, zapominajqc o swych 

dotychczasowych faworytach wsrod gier tego 

typu. Znaeznie jednak bardziej wymiernym 

wyznacznikiem mojego uznania jest pierwsza w 

historii naszego pisma ocena 10 na 10 i 

dodatkowy, w tej sytuacji najzupefniej oczywisty, 

[znak jakosci! 

laezego az tyle? Czyzby Unreal nie mial wad? Czy 

a daloby siq zrobic go lepiej? I wreszeie - czy w 

najblizszej przyszlosci nie pojawiq si§ gry bardziej 

loze niz on zastugujqce na to najwyzsze 

•yyyroznienie? Odpowiedz jest jedna w kazdym 

/padku: bye moze, Bye moze ma wady [jednak z 

[pewnosciq nie takie, ktore chociazby minimalnie 

[[pogq kalac ogolny krystaliezny wizerunek 

ierzeezywistego), bye moze, a nawet z 

iewnosciq da siq zrobic go lepiej, i - oczywiscie - 

jjest wiqcej niz pewne, ze pojawiq siq gry lepsze, 

jednak... Juz w tej chwili, na zaledwie kilka dni po 

jjqgo premierze wiem o kilkunastu tytulach First 

Person Perspective, ktorych tworcy postanowili 

•Bprzec siq na engine (nazwanym: Fire] wlasnie 

Unreala, Ja sam wziqlem udzial w sieciowym 

referendum, w ktorym pytano, czy autorzy Duke 

Nukem Forever - 3d Realms postqpili slusznie, 

zmieniajqc dotychczasowy engine z Quake 2, 

wykupiony od iD, na ten rodem z Epic Megagames, 

Oczywiscie, moja opinia na ten temat mogla bye 

tylko jedna - „jak najbardziej'k Drugim natomiast 

przyszlym fenomenem jest piqta odslona 

nietypowej seni gier z Microprose sygnowanych 

wspolnq nazwq X-Com - Alliance (patrz zapowiedzi 

w tym numerze CDA). Rowniez i w nim bowiem 

zmierzymy siq z Obcyrni w swiecie stworzonym 

dziqki Unreal. On jest po prostu na|lepszy - to 

opinia ludzi z branzy, ktorym nie wypada nie 

wierzye. 

Jedno zatem jest pewne; Unreal rozpoczyna nowa 

erq gier. A on samrr„ Bez cienia wqtpliwosci jest 

najcudowniejszq, najlepiej opracowanq, najbardziej 

wymagajqcq, dajqcq najwiqcej satysfakcji, a 

zarazem najrealniejszq grq tego typu, jakq 

dotychczas mialy okazjq ujrzec moje oezy! a 

Wymagania: Dystrybutor: 
P1GC. IBmb ram, ediom, LEM 
Win95 Let (022) 6426165 

Internet: hllpv/www unreal corn  

Producent: 
Exlreine Digilal/Epic 
Mcgagumes/GT Inleiaclive 
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Wreckin Crew 
Pan Samochodzik i bomba 

CarmageiiiloH, w litopyni liczyiiny ppzBde 

iiipliiiiii iruiiy mieione n pomocfl iiBSzych kot, 

iiyf joilnoczesnie catkiem peprawiii symuiacja 

samocitoiioip, pozsi’ywaiia aa IjsnIzo 

[iorzgiifiych, wielopozioinoyupti irasacii. Oily 

jeiinak pojawila sip ® sppzeiiaii wensja Spiel 

Pack, giizie zamias! fainiutkicli slaruszek i 

szkolnej mioilziezy, do rozwallii mieliSmy jodynie 

liezplciBtve (isBiidorfiboly (canziipa in cole 

ochrony wai'lasci ■ niswazne jakich ■ zpoliita 
swoje), p staia sip przeliojeiii Jedynie wM 

szBcowiiBflo gi’ona Biiorsow po 

sioiieiiiPziesiptce, klP i ppzyczyn liioiogicinyeii 
ilia Jest zbyt Itczne. 

CZARNY IWAN 

ier obfitujqcych w podobne 
makabryczno-wesote pomysly byfo 
jeszcze kilka, jednak szczegolnie 
utkwita mi w pami?ci jedna z 
pierwszych tego typu jakq w ogole 
w swoim zyciu widzialem, czyli 

slawetny Quarantime. Taxi-driver i zawodowy 
morderca w jednym - to bylo mile. Produkt, 
ktory dzisiaj dostal si? w moje spracowane 
dtonie, rowniez przynalezy takjakby do rodziny. 
Tytul ten jest jednak odmienny pod kilkoma 
wzgl?dami (kurcz?, alejestem odkrywczy), co 
sprawia, ze nie mog? jakos ladnie go 
zaszufladkowac, wystawic ocen? i pojsc spac, 

Wreckin Crew to wyscigi samochodowe z paletq 
klasycznych trybow jak Time Trial czy Arcade 
mode. Wlasciwie caly szkielet gry opiera si? 
na schemacie, ktory przerabialismy juz po 
wielokroc. Zaskakujqce jest 
natomiast tlo i mocno 
zwariowana grafika, 
ktorq oprawiono to 
dzieto. Po pierwsze 

postacie. Ludkowie 
jakby dopiero co 

przeniesieni z Micromachines. 

U gory: 
Jakleilzlesz Baranie”: 
wyszlo juz z nody. Teraz 
nallepsza jest glwera. 

Okrqgle buzie, ..plastelinowe 
wtoski", talerzowate ocz?ta jak u 
Czarodziejki z Ksi?zyca. Mozna 
odniesc wrazenie, ze pastelowe 
kolorki i specyficzna grafika to 
swiat dla dzieci, niewiele rozniqcy 
si? zresztq do Super Mario Bross 
czy innych Juzackich" gierek. Nie 
inaczej jest z samochodzikami. Woz i 
Myszki Miki w tym towarzystwie 
wcale by si? 

nie wynozniat. Pomalujcie sobie taki samochodzik 
p?dzlem umaczanym w t?czy i postawcie go 
przed chatkq siedmiu krasnoludkow - ci po 
powrocie z kopalni na pewno by si? nie zdziwili, 
a i specjalisci od tego cukierkowato-basniowogo 
swiata spokojnie zaakceptowaliby obecnosc w 
nim tego wehikulu. Do przejechania mamy tylko 
pi?c tras, ale poniewaz lokacje sq bardzo duze, 
zaprojektowano dwadziescia odmiennych 
kursow. Scenerie sq nieco bardziej stonowane, 
chociaz jezeli odwiedzicie taki np. Theme Park i 
przyjrzycie si? obrazkom z boku, stwierdzicie, ze: 

ktos wlasnie odpalil maluchom 
calkiem fadniutkq gr?. 

Dose slodu! Wszystkn 
az kapie od cukru, ale 

spoko - do czasu, gdy 
blizej przyjrzymy si? 

grze. W pierwszej 
chwili mozna by 

si? nawet 
rozczulic, 
jacyz to ci 
tworcy gier 
sq fajni, zc 
robiq takie 
mite gierki 
dla naszej 
kochanej 
dziatwy. 
Zdziwilibyscie 

si? jednak 
bardzo 
szybko. F]o 
pierwsze 



wybdr kierowcy. Kiedy juz b?dziecie mieli 

swojego faworyta, tuz przed wyscigiem 

zobaczcie krotk? animk? - fragment z zycia 

wzi?ty. Staruszka buja si? na fotelu i stucha 

Spiewu ptaszkow. To Ma, starsza pani, ktdra 

cieszy si? swym maiym domkiem i 

wypiel?gnowanym ogrodkiem. Na piocie 

przysiadla wtasnie wrona, ptak rozgl?da si? 

ciekawie. Ma wyciqga sk?ds wielka flint?, 

pomarszczone dlonie drz? nieco. Glosny huk, 

chmura dymu i ptak rozlatuje si? w 

fajerwerku kosci, krwi i pior. Babcia znowu 

moze z milosci? spogl?dac na swoj ogrddek... 

Wtasnie w takim perwersyjnym klimacie 

wykrojono nam story o kazdej z postaci. 

Pf'zytoczona historyjka jest akurat 

Npreyj&mniejsze* w innych goscie grzej? do 
^dzi, chociaz standardowo wst?p zawsze jest 

S'eisnkowy. Po animce wybierzecie sobie 

(tub nie - to zalezy od trybu gry] i voila! 

Scigamy si?? Mila, orbitujqct) gdztes na 

? techno, muzyczka otacza widza, 

ry obsarwyje kolorowe samochotteiki 

^Vkujqc st? do rajdu. W tej chwili znowu 

na w Przesfodzonykrasnoludkowy 

i 5tr^1 ieste£ prawie pewien, ie dziwne 

p ra to zdecydowanie jakag choro pomylka. 

^ ecje* 'Wlnie widad, ze gra jest die 

^IJ fJohrze, ruszamy! Na prowadzenie 

p C 0[kj e*erwony sarnochodzik, 

troch? ..garbusB". Szybko go 

1 bieraesz si? do wyprzedzanra. Ale 

s^l ^ 7 ^nQ kto£ wystawit pot?znego guna i 

*dPr 1? sen?. 2 tyfu wait po 

wfesrT ' ^ ^ 
i wyledala stamtgri rakteta. 

trgSje V'l1 lta cJlvvil? o^lepia - mamy juz na 
|u '^go go&da mniej, Inny wyrwal 

nagle z kopyta, zostawil 

za sob? smug? ognia i 

polecial na met?. Cos go 

jednak zatrzymalo. Tras? 

zatarasowaly dwa wozy. 

Moze da si? je 

staranowac? Hmm! No 

dobrze, ale ci dwaj faceci 

z boku, trzymajqcy w 

lapach kalasze, chyba na 

to nie pozwol?... Takich 

atrakcji na pewno si? nie 

spodziewalem, ale prawd? 

powiedziawszy byio to 

mile zaskoczenie, bo gra 

naprawd? niezle daje w 

kosc i mozna si? zdrowo 

spocic z emocji. Bajkowa 

oprawa sprawia, ze 

buziuchna sama 

rozdziawia si? od ucha 

do ucha, a z gl?bi 

brzucha wydobywa si? 

radosny rechot. Na 

ekranie trwa prawdziwa 

wojna, sfychac terkot 

broni maszynowej, autka 

wprasowuj? si? w 

sciany, kierowcy 

wypadaj? przez rozbite 

szyby, inni wisz? na 

zderzaku, by po chwili 

wpasc pod kola. Co, 

chwila widac blysk eksplozji i kolejn? 

Syrenka. Trasy zostaly tak pomydlane, abysmy 

nie musieli jechac jedynie w wyznaczonym 

korytarzu. Kto ma refleks, skorzysta ze skrdtow 

czy teleportow. Moze rowniez trafic na magical 

ring, ktory dodaje jakies sto koni 

mechanicznych. Znajdziecie tarn takze cate wory 

fantow. A to rakietka, tu znowu wiadro 

nitrogliceryny czy jakas spluwa, nieco dalej 

widac shielda. 

□cena: 

B 
SV: 

pukawk?, ktora wyjrzata zaciekawiona 

niczym ..Panienka z okienka”. To wszystko 

wyrysowane jakby r?k? Disneya. Brakuje 

tylko, zeby nad ptomieniami przelecial Dumbo 

lub do wtoru wycia silnikow zaspiewala Mala 

Po lewej: 
Wizyla w Wesolym 

Miasleczku. Moze Irali si? 

jakisdzieciaczek!! 

Wreckin Crew pozostawia pewien 

niedosyt. Z jednej strony goscie z 

Quickdream pojechali z koksem, ze az 

z?by szczekaj?, a z drugiej pozwolili 

sobie na babole, ktdrych bye po 

prostu nie moze. Nie da si? jednak 

zaprzeczyc, ze pomysl jest dobry i 

gdyby nie wspomniane buraki, 

gratoby si? naprawd? fajnie. 

Niezobowi?zuj?ca, lekka gra, ktora 

pozwala pojezdzid dla samej 

przyjemnosci scigania si?. Na pewno 

nie ma ona na celu wywolywania w nas 

odruchow nerwowego sprawdzania swojej 

pozycji w tabelach i skrupulatnego liczenia 

punktow w klasyfikacji generalnej. Po prostu 

„mate co nieco" i gora smiechu na dokladk?. 

Czy warto wi?c, tak ogolnie i na koniec, 

rozglqdac si? za t? gr?? Raczej tak. Ale i tak 

sami b?dziecie wiedzieli najlepiej. 

Gra si? i dciga bardzo fajnie, ale jest tez kilka 

mankamentdw, ktore gryz? w oezy. Wreckin 

Crew nie obsluguje akceleratora grafieznego. Na 

dodatek autka maj? tragieznie malo ..fejsdw”, 

co sprawia, ze gdy si? nimi obraca, wyglqdajq 

jakby ktos kladl nam przed oezy kolejne zdj?cie, 

na dodatek sprzed kilkudziesi?ciu lat. Pikseloza 

jest wr?cz zabijajqca, wsz?dzie migaj? kolorowe 

kwadraty, co wyglqda jak awaria neonow w Las 

Vegas. Co prawda Iza si? w oku kr?ci, bo jak 

zywo przypomina to gry sprzed kilku lat, ale 

autorom nie chodzifo chyba o wywolanie takich 

reminiscencji. Wozy 

zachowuj? si? 

maksymalnie... 

nierealnie - po prostu 

przestawiamy je z 

miejsca na miejsce, a 

nie jedziemy, co nie 

, robi dobrego 

wrazenia. Irytuj?ce 

jest rowniez, ze 

bardzo duzo pozornie 

stalych elementow 

lokaeji (np. jakies slupy czy barierki] 

mozna zwyczajnie przeciqc jak maslo 

nozem. Takie bi?dy zdarzaj? si? 

wsz?dzie, wlasciwie w kazdej 

produkcji - ale na pewno niecz?sto 

wyst?puj? one w takiej ilosci jak tu. 

Wyittagania: 
M0Q,l6MI]Rarri, SVGA, 
CO?t4, WiTSS, fcjrta mi. 

Producent: 
OuicKd^w/rol&iajtlcElionJc 

Sludius  

Dystryhutor: 
rePslar 

Internet: http/ftww 

BurnerDB/SB 
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r Starship 
Gwiezdny TytanCic) 

Z gory spailajg na ziemig liai'dzo rozne 
przeiiniioly: a to MIR czy inna felerna stacja w 
rodzajo SkyLaha zhoczy z oi'hily i Irali do oceano, 
zblaltane UFO zaplgcze sip na polacii angielskicli 
rolniliow, kosiniczoy paprocli iii'zcrioslanie sip 
przez ziemskp alinoslerp, by cliwllp poznioj spasc 
oa oialolkp wysepkp czy w koiicii telewizyjoy 
salelita nie wytrzymavuszy calodobowych 
przokazow brazylijskich sei'iali runie na Ziemip z 
wiolkim hukiem. Okaznje sip, ze oprocz 
pawyzszycb niespodzianek z kosmosu, na dachu 
budynkn mieszkainego moze awai'yjnie i w 
sposdb niezbyt koolrolony wylpdowac 
nnprtzygaiaktyczny prom kosmiczny o jakos 
bardzo znajomo brzonpcej nazwie: (uwaga! 
faniary proszp!) Titanic. 

JASPIN 

SGT, czyli Super Galactic-Tmele 
Class, ktora mimo bardzo szumnie 
brzmiqcej nazwy stanowi najnizszq z 
mozliwych, zapewniajQcq nam wejscie^Q 
bardzo niklej i nie ukrywajmy - najbardzfe 
ubogiej cz?sci statku. Gdy ten problem 
zostanie rozwiqzany, mozna juz rozppGz||j( 
realizacj? glbwnej cz?sci scenanusza-1!*1* 
zabrac si? za tak bardzo uwielbiane przez 
moj? osob? typowe dla tego gatunku 
gier "puzzle1'. (Co ja mam, u licha, zrobic 
ixym ustnikiem do tr?bki?l) 

rzyznam si? szczerze, iz 
przyst?powalam do zabawy z 
towarzyszeniem bardzo zlego 
przeczucia (wiecie, ta nigdy nie daj^ca 
spokoju kobieca intuicja], bye moze bylo 

, to spowodowane owym okresleniem 
Mint'aff^wJnazwiei. doctor ego 

wiedziec czemu mam tak duz? awersj?, 
Jednak juz po chwili stalo si? dla mej juz 
tylko fekko zaniepokojonej intuieji jasne, iz 
gra spelnia wi?kszosc oczekiwan, 
gwarantuje> dobrq zabaw? i prze.de 
wszystkim masowo nie powiela starxyclr^ 
do bolu schematow. Jak przystato na 
“List? przebojow", zaczn? odliczac od 
dolu, aby napi?cie stopniowo si? 

nawet przyjemnie si? 
patrzy ria.swiat i slucha 
dzwi?kow go 

’-ilustrujqcych. Nie mam 
poj?cia, jakTtworcom 
udalo si? osiggngb tak 
dobry efekt i jakje chwyty 
oraz sztuczki zastosowali 
do zrealizowania owego 
projektu, Zwiedzajqc 
wn?trza ma si? wrazenie 
jakby Starship Titanic by! 
bratem fettfniafcjem swego 
wodnego, polegfego juz 
gcJztiaS na dnie, iroiennika, 
Mimo iz bawimy si? w 
MB^alaktycznym 
:kr(HOwnikur rzadko kiedy 
tjpemy na typo wo 
{ufeurystyczne wn^trza, 
czyli wieeznie j 
nieprzerwanie migajqce 
lampkk p?tajgca si? pod 
nog ami kabte, monitory 
wbudowanew sufity i 

bciany, Wlasciwie to wymienionych przez? mnie 
elementow nie ma tu;wcale- nie licz?c robotdw, 
ktdrgAna kazde zawotanie przybywaj?, aby spefnic 
nasze zyezenia, Przepych oraz bogactwo wn?trz 
(oczywiscie wyl?czajqc pokoje trzeciej klasy) 
przy,wodzqTia my si najwspanialszy patac czy 
zamek okraszony cywilizacyjnymi oraz czysto 
technicznymi rozwjgzaniami (szybkobiezn? windy 
czy jeszcze szybszy tzw pelleratorlT Muzyka 
odpowiednio dopasowana do kazdej lokaeji, 
zmienia si? z kolejnym naszym krokiem, inna 
towarzyszy nam podezas podrozy wind?, inna w 
gldwnym holu, czy wreszeie najbardziej 
kiezowata, uboga w nuty oraz drpczqca uszy (nie 
dosfownie) - w pomieszczeniach trzeciej klasy. 
Choc stanowi to calkiem zwyczajny i juz dose 
cz?sto spotykany w grach element (nawet w 
FPP), jest to mify dodatek uprzyjemniajqcy 
zabaw? oraz podkreslajqcy jej wysoki poziom. 
Gaol nie. orezeneja gry pozostaje bez zarzutu i 
choc^lokacji;:do rprzeszukaniiaTzbyt• duzbynie• jest,-.to i 
ich charakter oraz wyglpd sprawiaj? wrazenie, 
jakby byta ich przeogromna ilosc, na ktorej 
zwiedzenie nie starczyloby statystyeznego, 
!udzkiego_zycia. 

Uczucie ogromu miejsca oraz wypelmajqcej’je 
pustki nasila si?, gdy uprzytarrmiamy sobie, iz 
oprocz nas oraz garstki robotow, statku nie 

mt\ ope 

Tak wlasnie w duzym skrocie rozpoczyna si? 
przygodowka Starship Titanic, natomiast 
mieszkancem owego pechowego i jak si? 
okazuje nie odpornego na l?dowania Obcych 
Obiektow Latajqcych domu jest graez, 
ktorego przygoda rozpoczyna si? przy 
ruchomych schodach prowadzqcych do 
rozleglego wn?trza pojazdu. Po krotkim 
zapoznaniu si? z aktualn? sytuacj " 
marginesie: dose n i e w e s o I a L o 
szkoleniem dotyczpcym ppusobu obslugi 
oraz poruszania si? po grze i 

wywiitdawani CtfojstaM (m pokted 
Titanica Aby uniknqd wttelkich. 
.ewantualnych Inieporozumien, zaznaezam, 
owa nazwa nie jest w zadnym stopniu 
powiqzana z filmowym hitem (literk? "h" 
mozna zast?pic~l,sz" ruzysKacfcBiKiegn;_ 
spojrzenie na swiat), w zwiqzku z czym 
porzuccie nadziej? na ujrzenie mfodzienezej 
twarzyezki Leonards na tie “falujgcych" 
gwiazd. 

tarship Titanic z powodu drobnej 
awarii (jak zapewnia ufnie 
wyglgdajgcy DoorBot) skorzystat z 
goscinnosci dachu pierwszego z 
brzegu domku, ktory mial okazj? 
wystgpic po raz pierwszy w swym 

bycie w roli Igdowiska dla kosmieznego 
krpzownika. Mieszkaniec par? dramatycznych i 
pelnych napi?cia chwil przed wypadkiem nosil si? 
z zamiarem wlqczenia swej ulubionej giery i juz 
CeDek byl w czytniku, monitor rozblysnql 
planszami poczgtkowymi, az tu nagle sypiqcy si? 
tynk z sufitu oraz trz?s?ca si? podloga, 
skuteeznie uniemozliwila mu zrealizowanie 
zamiaru i sp?dzenie przed monitorem milego 
wieezoru. Chwil? pozniej wielkie cos przebilo 
si? do mieszkania, demolujqc par? 
uzytecznych i koniecznych do zycia 
przedmiotow, a na ruchomych schodach 
pojawila si? postac wspomnianego wczesniej 
przeze mnie DoorBota. 

Titanic 

U dotu: 
Miejsce lezakowania niozgu 
stalku. Tu lakie mozna 
spotkac gadaiaca bomba. 

Wracajqc do tematu, 
zadaniem graeza jest 
skompletowanie cz?sci 
glowy Titanii (tak, to rodzaj 
zenski), skrz?tnie ukrytych 
w architekturze lokaeji oraz 
strzezonych przez rozne, 
"przygoddwkowe" zagadki, 
Dama owa wyleguje si?, 
obleczona w niebieskq 
powlok?, w dolnej cz?sci 
statku i jak na razie nie 
dycha. Priorytetowym problemem do rozwiqzania 
na poczqtku jest uzyskanie najwyzszej klasy 
turystyeznej (First Class), czyli krotko mowiqc - 
utorowanie sobie dost?pu do prawie. wszystkich 
lokaeji statku. "Przemifa" DeskBot nadaje nam 

zwi?kszato, Elementem, ktory w zestawieniu i 
pozostalymi pozytywami zachwycil mnie najmniej, 
lecz do zalet rowniez oczywiscie si? zalieza, jest 
grafika oraz spokrewniona z ni^ muzyka, Obie nie 
wywolujq w graezu odruchow/wymiotnych ani 

gf?bokiej depresji, a 

i 

i 
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flikt. Spolkaina ze ’ 
asazerjfclami w eleggocklej restauracji. 
ciiLiiycznym, bane czy yflSoM nie nalazq 

do c^tycit, wla&iwie nie licfqc 
zmethanizowanej craz zsutumatyzowartei obstugi 
ludzi czychociaztiy Obeyed erpmzmfiw na 

litanlfcii an) wldu, ani slychu, Jednak wadq to 
I'aczej nie jest - zb wszystkich pasarerdw 
wystartJaiq roboty, kt6re ontrafiq rozSmiestyd. 

lii-ytowac. doprowedzid do szalu ore^chwjftB 
swojq etokwanejq. oeytaniem i umifijqtnoSciq 
wymigtwarw stq od nfewygodnych tematdw (np, 
problem homby ns statku). Pomiiajqc ioh 
fancastyeoy wyglqd, idi jdotnoSci w rijiniowie 
pnewyisrsjq w tej ttsedanie nlektdrycli znanych 
mi ludzi. Twdrcy kazdq I posted wyposazyli w 
calkiem por<qdnie razbutfowane Al, dziqisi ciemu 
kazay robotdw moze si? poctiwelid odmiennjnfi 
reagowaniem na przedstawione pnei graeza 
problem^ Cbsroktery i ebarakterki, z jaklftii 
rnamy okazj? at? zetknqd nafezq do lych 

ciekawszych i nie zowsze sa one grzeczne rez 
(tobrze ulozone. Roboty majq swoje prywatne 
problemy. a to jeden me ciqgfq ocJiotf na 
zwierzem innego i koleJ naiezy obtaskawid 
cieplym kuroakiem, by eckoiwiek mdc i nlego 

wyciEjgn^ jeszcze inny ha jakqkolwiek zmian? 
tonu waszej wypowiedzi puszy sr?, obmd i I'wie1 
do haiku Podobnie jak ludzte, roboty potrofiq byd 
sarkastyezne, irycujqce, huimmste, 
niezrbzumtele i podobnie jak i ludimi cza'sem jest, 
i nimi bardzo ci?zko dogaded, Jednak mimo ‘ 
wad nie warto ich fekcewBzyd, troktojqc 
popw?dk? i nimi jako niepotrzebny i m?czqcy 
element zabawy. l}miej?tne przeprowadzenfe 
rozmowy moze zaowocowad cennymi 

wskazdwkami go do dalszych krektiw i posuni^d. 
Dzj'eki wyst?pcwaniu owych zmecbamzowanych 
osobistgdciH dawka humoru w grze gwaftownia 
wzrasta, a w niektdrych momentech irons 
poczod slony smak lez na poliozkach, ktdre ze 
dmiechu tryskaj? z cczu. Wystarczy poslucbed 
histon'r urodzonago bipocbondryka-windziarZB ezy 
sprdbowsd pogaw?rizid z uroczym, mogfjcym 
poszczycid sektownie zachrypni?tym glosem* 
dostewczym robotem o skomplikowanaj niece 

mms Succ-U-Bos. Sprdbujcie dowiedziedsirco 
s^dz^ o Biliu Cfintonie czy, Spice Girts, je 
natornfast i lubo^te wyprdbowafam na 
wsiystkich reakcj? na raciej nie maj^ce prawa 

meiU P^ez cenzure, angielskie wyraienie z 
literk? T na poczqtkg om *k* ne'ko^o. 

Sam sposdb pQrojtumiEwania si? wzorewany jest 
na starych, pradawnych przygoddwkaGb, ktdre 
rze^kd huffily sobfena Tryrnienkoch i Atari, 
cbodzr mianowicie o tekst wpisywany 
r^DZfiie przez uzytkowniko. W TitsniGU lest , 
to aczywiScie zneeznia bardziej 
Lilapsione *. uzytkawntk v/prawadza i 
klawiatory danq kwesti? i czeka 
cierplhvie na odpowied* Wigdy M 
^vyskoezy belkot w postaci: "syntax 
error" ezy "don't understand". Kazda z 
postaci posiada wfnsny zestaw ripost 
tdo^d uibawnycbl wygowiadsnyoh w 
przyptfku niazrozomffilla tre^ci 
wypowtecfoflnej przez grocza, Jedynie cb J 
mi si? nie podobalo, to fekt pojawiania 
si? tekstu no ekranie dopiero po 
skortezeniu wypowiadanej przez posted 
kvzestii, dsobite wol? i lepiej rbiumiem | 
angielskie siowo pisane niz ,,godaneHT 
dlaitego czesto musibfem przeezokad 
dlugi v/yklad bohatera, az jega tekst 
pojawi si? m efcranie. My^?( ie na 
biezgoo byloby znaeznre wygodniaj. No i 
jeszcze ta pspbga. pod ktdraf glos 
podszyl si? me kto inny |ak sam [fanfary) | 
Terry Jones z Monty Pythcma 
Wpr&wdzie wszyscy lektorzy spelmk swe 
zadanie bez ZBmtu, jednak papugo w 

.wykonaniu Terryp ego to prawdriwy 
mejstersztyk, zardwno pod wzgledem 
aposobu modulowonia glosu. jak i tre^ci 
wypowiadanej przez owo namolne zyyierz? 

fgadejqce, zeby ms bylo nlsporozumieb) Po 

prosto tpzeba bo ustyszab, by mbc zalapac, czym 
je si? tak podnfecam Pepuga ze wzglpdu na swoj 
cipty lezyezek I mezly chorskfcerek nie jest lubiana 
przez pozostafyeh mteszkabcbw statku. ktdrzy 
najcb?tniej wypuiGiliby jq w kosmosH aby 

Ja rdwniez czfisem mialam ochot? ukrqcic jej teb, 
wypar-roszyd i wypebad trocinami, ale to jedynie 

itoiadczy o tym, w jafe sposdb Terry Jones wcielil 
si? w owq niepowtarzalnq postafi, by mdc 

wywolad we mnie takie odczucia (was tez to 

zapewne ole ami nie), 

Druga niespodzianka czeka niedaleko miejsca 
lezekowania Titanii. obok ktdrej znajduje si? 
bomba. Mil jq uzbroimy w najbardziej tradycyjny 
sposdb twcisnipcie czerwonego guziezka), 
odliczanie rozpocznla drugr z Monty Pythonow - 
John Cleese. Mimo ze jego kwestia jest raezej 
ubogs (,,.993, ...99B, ...997], jednak sposdb, w 
jaki to robi, oraz mektbre wtrqcenia podezas 

usiTowanfa ddgadni?cia przez nas hasia ("och, 
.ozy przBSzkadzam ci w koncentracji?", “I tak 
Ci si? nie udfi!n ] zwalajq z nog. Tworcy, jak 
Wided, postawili na humor, wi?c trudno si? 
dziwid, ie zabawa przy tym jest naprawd? 
przednia. 

Mine jedynie moze zrzednqc podezas prdb 
imierzenia si? z zagadkami, ktore do latwych 

h nie nglezq. Czasem nawet w zwojach 

ffifcoowy moze nastqpic mate zwarcie, 
1 . wynikle z przegrzania si? zbyt 

Bffinsywnym mysleniem. Dlatego 
Ppdczqtkujgcy przygodowkowcy mogg miec 

! fiiemalo klopotow i szybko si? zniech?cid 
do gry, ktora naprawd? zasluguje na 
wyjqtkow? uwag?. Mi osnbiScie lehod 
naloz? do os6b wyjqtkowa derpliwychJ 
ciemno robilo si? przed oczamk gdy po raz 
setny wkraezatfim do baru^ holu czy 

jekiefkplwiek inns) lokaeji i rife gbsolutnie 
m majdywstem, co przesun?bby mnie o 
kroczsk dsfej. Taki nesz juz przygotfdwkowy 
Ids, ole w Titomcu akoja wyjqtkowo opornie 
posuwe si? do przodu mimo calkowitego 
po^vh?cfinia ze strony graeza, Z drugiej 
str<sny mozna potraktowad to jako zalet?. 
ktbra zapewnitt dtuugie *rnresiden zabawy, pod 
wsrunkfem. ze odbywa si? bez solueji czy 
mnych tego fcypu udogodnien. Ale to juz jest 
cHyba dte wyjqtkowo inaezej myslqcych ludzi 
tdelikatnie mbwiqc], do ktdrych ja z 
pewnodciq nie nalez?. 

cMieiki juMw 
iMMir 
Teny Joaes lakro 

pasuyj 
spof y zasdb stow 
muMvt 

Minusy: 
Ecksi wirSwietUafly iw 
wmvkdit Bostaci 
irosiecik? za IruiTAe 

EiiMjfalpInflSt i 
nl^ldnii kirramE 

Reszta pozostaje bez zarzutu i mimo drobnych 
wad warto chociaz sprobowac zmierzyc si? z 
problemamt, z jakimi borykaj? si? poktadowe 
roboty, wygadana papuga oraz lezakujgcy mozg 
Titanii. Gra zapewriia dobrg zabaw?, ciekaw? i na 
wysokim poziomie pogaw?dk? ("f.ck, f.ck, 
f.ck!!!"] z bohaterami.jiiepowtarzalne 
doswiadezenia podezas jazdy wind? z wieeznie 
chorym windziarzem, cz?.stQwanie kurezakiem 
gruboskornego Sligg-U-to'a, oraz usilowame za 
wszelkq cen? ukortczenrJwy mlm g|wg| 
doprowadzi do depresji i atemonia nerwowego, A 
czasu coraz mniej, John Cleese ffllpgaiiie 
odlicza...o pomylii si?.,, no, to jeszcze 
sobie spokojnie pozwiedzad,,.- 

Dcena 

Wymagania: 
1 Win 95, CW. 16 MS RAM, 
Pentium 100 

Produced: 
SimonSchS? [niaraclivt 

Dystrybutor: 
Simon&Schuster Interactive 

Internet: iiiipjAwtf.smhiptitanic.tom 
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Total Annihilation: The Core Contingency 
Kontvngent anihilator6w_ 

podohne, to niezhyt wdzigczny mateniat do 

recenzji. Czasami, co prawda, zdarza sig, ze 

pojawi $ig cod, o czym pisafi mozna z rzeczywisla 

przyjemnodcig (vide Seven Kingdoms: Ancient 

Adversaries), ale to jest (niestety) przypadek 

skrajny i raczej niepowtarzainy. „Zwykte" 

dodalkuakimiraczg nas producenci 

popolarniejszych gier, mozna (Ddpuszczajac sobie 

nieiiczng nader kategorig: „rewe!acyjne") 

podzieiic na dohre i zle, przy czym tych zlych jest 

zdecydowaniewigcej. 
Lord Y Kolejny po AA dodatek, ktdry wpadt 

mi w r?ce, jest mitq niespodziankq 
dla wszystkich fanow RTS 
zachwycajgcych si? ostatnimi 
czasy gr? Total Annihilation. The 
Core Contingency - bo taki wlasnie 

tytul nosi owa produkcja, jest rasowym 
..expansion packiem” do rzeczonego programu i 
zawiera wszystko (no - prawie), co taki pack 
zawierac powinien. Tak wi?c po kolei: 

Pierwsz? cechg wyrozriiajqc? Total Annihilation 
sposrod rzeszy innych gier tego typu byfa 
pot?zna ilosc sprz?tu, broni i budynkow. Co 
prawda cz?sc moich znajomych twierdzila, ze 
jest to zupetnie bezuzyteczne, bowiem da si? 
skoiiczyc gr? korzystajqc z dwoch - trzech 
typow pojazdow, ale moje zdanie jest takie, ze 
przynajmniej kazdy moze wybrac ulubione 
jednostki z obszernej listy, co tez cieszy. W 
kazdym razie autorzy uznali, ze poj?cie „za 
duzo” nie istnieje i Core Contingency oferuje 
nam dodatkowo siedemdziesiqt pi?c (!) 
jednostek i budynkow. 

Dodatek nalezaloby ocenic zdecydowanie 
negatywnie, jesli nie zawieralby kolejnej 
kampanii. Ten zawiera. Co wi?cej - kampania 
owa: The Core Contingency, to dwadziescia pi?d 
misji dla kazdej ze stron w scenerii szeSciu 
nowych swiatow, przy czym mozemy mi?dzy 
innymi ukrywac swoje bazy pod wodami 
oceanow i poslugiwac si? sprz?tem typu fodzie 
podwodne itp. 

Oczywiscie obecnie zadna gra nie obejdzie si? 
bez trybu multiplayer, przy czym wyznacznikiem 
jakosci jest obecnosc w tym trybie mozliwosci 
gry przez Internet. Zatem nie zabraklo tego w 
Total Annihilation, a Core Contingency jeszcze 
poszerza mozliwosci „produktu bazowego”. 
Rzeczg oczywist? s? dodatkowe mapy (tu w 
liczbie pi?cdziesi?ciu), projektowane specjalnie 
dla okreslonej liczby graczy (2, 4, 8 i 10), 
jednak to nie wszystko. Cz?sc z nich na przyktad 
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pDsia.de 
niespotykane 

dotqd potjfne 
wymiary, co 

V niestety 
* wvmaga 

U gory: 
Anihllacji nlgdyia wlele. 
Pledziesigt misji starczy 
pewnie na kolejne lygodnie. 

,<^__,Qtipowiedntej 
ifofici pami^ci RAM 164 MB; 

w sumi| obecnie nie jest to 
juz az tak duzo... ale robi 

wrazenie), a takze, co powinno najbardziej 
ucieszyc sieciowych graczy - 
do naszej druzyny b?dzle 
mozna dolgczyc 
komputerowych 
przeciwnikow, aby liczba 
graczy zawsze byla 
odpowiednra (taka, jak 
przewidzial autor mapy). 

autorzy, tyle, ze o ile u nich 
prawdopodobnie dzialal, o 
tyle u mnie juz nie do konca 
(decompression error - bad 
checksum bla bla bla itd.]. 
Zdolalem zobaczyc wylgcznie 
jego czolowk?, a nast?pnie 
wspomniany napis, totez po 
pierwsze - trudno w tym 
wypadku powiedziec 
cokolwiek o tym edytorze, a 
po drugie - tym bardziej cos 
pozytywnego. 

Reasumujqc: dla fanow Total 
Annihilation Core 
Contingency b?dzie z 
pewnoSciq jak beczka (choc 
niezbyt wielka) miodu 
przyprawrona (za to do£c 
spor^) tyzkq dziegciu, w 
postaci nie dziatajqcego 

edytora, Niemniej jednak trudno mi podejsc do 
tego packs rdwni'e entuzjestycznie, jak do 
Ancient Adversaries, gdyz wyiej wymianiony 
pi H dlugi czas pozostanie zapewne 
nEedoSCiponym wzorem dla producentow 
wszelkiego rodzaju dodatkdw. A Core 
Contingency troch? jeszcze do niego brakuje, 
pomijajac n.awet kwesti?. ze darmowy to na 
pewno nie jest, Nie zmienja to jednak faktu, ze 
dla mrlo&iika Total Annihilation ts przeciez 
amawiany produkt przeznaczony jest tylko dla 
posiadaozy pelnej wersji TA) jest to zest aw 
tpjpmijaj^'c nieszcz^spy edytor) colkiem 

PJusy: 

*50 RiBuliawa kenpolB 

intltKMJlim 

Minusy: 

□cena: 

Niestety, obok cech 
pozytywnych do Core 
Contingency wkradly si? 
rdwniez buraki, a Seidej 
jeden, ale dosyd zneczqcy, 
Mianowide do gry dolqczony 
jest edytor map i misji - ten 
sam, z jakiego korzystali 

atrakcyjny. Tak wi?c .ogtilnq - niezbyt wysok^ - 
ocen? programu jako dodatku posiedacze \ fam 
TA mogq spokojnie podnieSd o punkt, g 

Wymagania: Dyst 
PI00,Win 95,32MB RAM, VGA, Mouse l.E M. 
pelnaangielskojezyczna vrersjaTA lei,(022) 6428165 

Internet: hllp://www, tolalannihilation.com 
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No to co'3 Kompaktd 
Internet.,, i Steamy 

Plusy: 

slrzelaniny 
• sporv wybdr uzbroienla I 
elementdw wyposazenia 
•giawvkorzyslule 
akceleratory 
•wclaga! 

Minusy: 
• prawdziwa zahawa lylko 
dlalnlernelowcfiw 
•sterylne Ipodohne do 
siedie lokaeje 

□cena; 

7 

L Tanarus 
rizotgowa strzelanina w sieci 

Taii:ViiS, fjpmy Sony, jest w sumie dose typowq 
naivhlauhq, z wieloma elemenlami symulacji, w 

kidi'tM siadamy sobie za sterami 
przyRlotelowioo czotgu. Trzeba jednak 
pnyziMtr zb gra jest - wbrew pozorom - calkiem 
rozbmiuwana i pod wieloma wzglgdami 
przewyzsza podobne produkcje, z ktdrymi miatem 
ohazjr: no tej pory sig zetknqd. 

- DzOSEPH 

wroga. MagRider - porusza si? 
nie na gqsienicach, a na specjalnej 
magnetyeznej poduszee i jest 
nadspodziewanie zwinny. Ale to 
bynajmniej nie koniec zabawy z 
wyborem. Gracz moze - w 
pewnych granicach - wyposazac 
swojq maszyn? w rozmaite 
dodatkowe typy uzbrojenia 
ofensywnego i defensywnego 
(pola silowe etc,] oraz dodatkowe 
wyposazenie, przez co rzadko 
kiedy mozna spotkac na polu bitwy 
dwie zupelnie identyezne maszyny. Doslal! Doslat! 

Szkoda, ze la gra dziala 
lylko w inlernecie 

(np. pierscieniowa fala uderzeniowa), a ponadto 
mozna przyczepic si? np, do sposobu, w jaki 
tworzone sq budowle, W pewnym momencie 
widzimy pionowq kresk?, ktdra - niezym 
akordeon - rozchyla si? na boki... i oto mamy 
budynek. Otoczenie jest dose sterylne i 
niespecjalnie urozmaioone. Bez akceleratorow 
wszystko jest nieco kanciaste, ale pikseloza jest 
niemal niezauwazalna, W sumie - niezle, ale nie 
nadzwyczajnie, Muzyka pogrywa tylko w 
momencie, gdy siedzimy w opcjach (ale za to 
brzmi naprawd? dobrze), efekty dzwi?kowe sq 
dose przeci?tne. Zaskakuje nieco rozbudowana 
klawiszologia, na opanowanie ktorej nalezy 
poswi?cic sporo czasu. Polecam tutaj opcj? 
treningu - trzy kolejne misje prowadzq nas krok 
po kroczku, uczqc obslugi wszystkich systemow 
czotgu, zas na koniec mozemy sobie 
..pozwiedzac" tereny walki w kilku solowych 
misjach bojowych (jest to wszystko, na co mogq 

liezyd ..nie-snternetoway’ l Ale gdy wjedziemy 
noszym mMm wypajqczynq”... No, nie b?d? tu 
si? rozwodzif* by m detnerwcwac tych, ktorzy 
tegtfnje doS^pCZ^Bwiem tyle: czad i Quake 
na gqsienicach frj. zSBiiczo nie ma wtedy 
mmM 4° wykoriBnia. W mian? kolejnych 
zwyci?stj^r pFzyzrtawane sq nam punkty, ktdrych 
adpowBajJta^ decydujeo awansie, 
StaitujemyJaK? mmvbie\teffijflgowiee to 
250.DD0 pkt. A ci flSPpS i najfepszych mogq 
kiedys dochrapad si? kepitaBSsh gwiazdek (50 
min, gfJJJ - ale na to trzeba sporo czasu. Za 
jedan zniszczony czolg dostajemy bowiem cos 
Dftolo 10.000 pkt. Naturalnie mozemy grac w 

ture the flag ■ mowi to warn cos?), 
lasycznego deathmatchu (kazdy 

.. ligi. Czy wiecie, ze 
10.000 graezy? 

do CD, wchodzimy w 
w boj. Podtytul gry 

wcale nie jest tu 

Wyrnagania: 
i> 12ft, 16 Mb, SVGhCDH 
Wln‘iJ 5, mwJwn 28A 

PrDducent: 
Son,y Inlefactive Studios 
America 

Dystrybutor: 
Sony Interactive Studios America 
tel. 001900903-7669 

Internet; http://www sonyinteractive com 

OOd razu, z gory, uprzedzam, ze 
recenzowana tutaj gra 
przeznaczona jest praktyeznie tylko 
dta tych, ktorzy posiadajq dost?p 
do Intern ejtiL I choc w praktyce 
mozna sdSie w niq pograc takze w 

trybie .offline", to wdwczas zabawa jest mafo 
satysfakcjonujqca i moze bye potraktowana tylko 
jako trening przed prawdziwq walk? (w sieci). 
Stqd, jesii nie zamierzasz grac via Internet - 
odpusc sobie Tanarusa. Jesli jednak jestes tym 
szcz?sliwcem, ktory moze sobie pozwolic na 
dofqczenie do lieznego grona sieciowych graezy 
- no to mozesz spodziewac si? malej uczty... 

Nie ma tu co mowic o fabule - rzecz ogranicza 
si? do tego, by wystrzelac przeciwnikow i zdobyc 
ich bazy. Do wyboru mamy 5 rodzajow maszyn: 
Lightning - jak sama nazwa wskazuje, jest to 
bardzo szybki (najszybszy) z dost?pnych 

ktdrego atutem jest lopr&cz szybkoSci) 
manewrowoSd, dzt?ki czemu mozemy 

tmikad ognia innycti, mocniei 
'^ceivonych I iepiej uzbrojonych maszyn, a 
W|o e Dl,^cajqca $i? w promieniu 180 stopni 

^guard - czolg £redniP wolniejszy i o 
i siJe bojowej od poprzedniego. ale jego 

°brecac si? o me wi?cej niz 90 

tiyst j0St E*-obrv w pojedynkach na drednim 
' ^ako "narz^zie’ zejmowania bai. 

uzbrStal:0P ale pot?znie opancerzony i 
^hame-- n 1niezbyt szybki, 

skutecinie ukrywad si? przed rederemi 

Uzbrojenie rowniez jest atutem Tanarusa - 
mamy wiele rodzajow broni (od dzial 
konwencjonalnych, przez lasery, dzialka 
plazmowe, az po wyrzutnie rakiet), nie 
wspominajqc juz o tym, ze np. do dziat jest 
kilka rodzajow amunieji, a wybor 
odpowiedniego w danej sytuacji pocisku ma 
naprawd? spore znaezenie. Nie wystarezy 
strzelac do wroga; trzeba jeszcze wiedziec z 
czego - i kiedy. Do tego dochodzi wiele 
rozmaitych bajerkow - np, urzqdzenie, ktdre 
„wysysa" energi? z wrogiego pojazdu; mozemy 
podkladac wrogom swini?... ops, miny 
(naturalnie jest tez cos, co je wykrywa itp.). 
Tu naprawd? bylem pod wrazeniem, bo jest w 
czym wybierac (po szczegdly odsylam do 
instrukcji - praktyeznie 50% ksiqzeczki zajmuje 
opis tych .zabawek"). 

Ucieszylo mnie tez to, ze walka wyglqda 
catkiem realistyeznie, a nie 
\ak w jakiejs trywialnej 
lupanmia, Np. mozemy, 

zjezdiajqc po stromym 
zhwm. zatiezyd pi?kne 
dachowanie itp. Rac^gj nie 
wykonezymy wroga tednym 
strzalem, szczegdinie gdy 
chroni-fo pole silowe ta 
zwykte Glii'onii * CzoJg tm;— 
porusza si? tym wolmej, im 
mniej postada energli, 
Wlainte - energiafiNaaza 

maszyna wyposazonmjdsb ^ 
akumulatory, zawterajgee^ 
sporq im nie za duzq) jej 
ifodd, Giekewostkq jest fakt, 

ze energi? mozemy na hiezqcoMzupelnfad, 
Ozfeje si? to automatycznfe, jedlj znajdujBmy 
si? w swej b&ziet Me moiemy si? tez 
dofedowywad, je§ti dotrzemy‘w mtejsce. gdzte 
na niebie wisi nasz satelita. Stqd zaj mows nie 
wrogich (i neutralnych) baz jest tutaj oajleps; 
drogq do zwyci?stwa. W bazach mozemy tez 
naprawic uszkodzonq maszyn?. 

Wizualnie gra wyglqda... bo ja wiem? I fajnie i 
niefajnie. Fajnie - gdy mamy 3Dfx... wiadomo. 
Ale prawd? powiedziawszy troszk? si? mi juz 
opatrzyly niektore Jirmowe" efekty swietlne 
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c Conflict: Freespacfcjhe Great War 
Wszystkie barwy kosmosu 

Czasem, siggajac myslami wslecz, poprzez 
historic rodzaju ludzkiego az do jej niechlubnych 
jalpich" poczptkow, odnoszp wrazenie, ze jest 
ana - zamiast stanowic, wydawaloby sip - 
naturalny, cienkq linig korelacji czasu i 
przestrzeni - jakims groteskowym sznurem 
krwisloczerwonch koralikow wojan nawlekanych 
rgkg ktoregos z nieprzyjaznych bogow. 

Gem.ini To bowiem wtasnie wojny stanowi? 

^zasad?" naszej cywilizacji; to one, 

poprzez wymuszanie tempa 

dokonywania odkryc pomagaj?cych 

uzyskiwac przewag? w skutecznosci 

narzpdzi wojny, przyczynily si? w 

znacznej mierze do obecnego poziomu 

cywilizacyjnego: przeciez te wszystkie Minne" 

dzialania tworz?ce interwaly pomi?dzy kolejnymi 

konfliktami nie s? zupetnie wolne od znamion 

najokrutniejszej z bogin. Zgodnie zreszt? ze 

starq, tacinskg sentencj? „si vis pacem para 

bellum" (chcesz pokoju - szykuj wojn?], czas 

tzw. „pokoju" jest w rzeczywistosci jedynie 

swoistym zawieszeniem broni: nie ustaj? 

bowiem ani na moment przygotowania do 

kolejnego zbrojnego starcia. Nie jest rdwniez - 

jak si? wydaje - przesad? twierdzenie, ze sluzbie 

tej wtasnie Pani ludzie oddaj? si? z najwi?kszym 

zaangazowaniem. Tak bowiem obecnie tw tej 

nieskonczenie krotkiej terazniejszosci], jak i w 

przesztosci, a najprawdopodobniej i w tej 

wielkiej niewiadomej, jak? jest przyszlosc, 

stowem - zawsze toczyty si? i b?d? si? toczyc 

jakies wojny. I tak bezustannie, od pocz?tku do 

konca ludzkiego swiata,., Co moze nastqpic 

wcale pr?dko! 

A jednak wszystkie doswiadczenia, ktore ludzie 

zdobyli w trakcie ziemskich Ccisnie si? na usta 

stowo: Jokalnych") wojen, stan? si? doslownie 

niczym w chwili, gdy ludzkosci przyjdzie stawic 

czota Wielkiej Wojnie - tym razem jednak wojnie 

nie przeciw nam samym, ludziom, a przybylej 

gdzies z gl?bin ogromu zwanego 

Wszechswiatem obcej - choc w swej 

nieust?pliwosci tak podobnej do nas - rasie... 

Wtedy tez dopiero, w obliczu niewiarygodnej, 

A 

i s 
Plusy; 

* wspiaiati Eiiatitj 
■iwleltiasiiMfrfi 
- Eftfrirhi li zwlaraac i nla 
Stifle wysnvie 
ItiMiiwtoltJeftlwii 
wfSEiulHiawvtantij 

*tfal[6f(KwJfWlcr 
•MllljllWfWSlKl 

lakaiaeE 

•Rinmrenisue 
WqflilflJlSptfftlM 

- nbfiJilli FafRFBdliGifl 

IS/lihus^: 

‘its w Sleet (that* 
m\tnm cieieti to 
wisawi^iaietryj 

Qcena: 

i pojmiemy sercem t? star? prawd? „we are all 

the same". Wtedy to dopiero nast?pi 

zjednoczenie ziemskich sil, a jednakowo 

zatroskane matki - nieistotne jakiego wyznania 

czy koloru skory - posylac b?d? swych synow na 

wojn? z nieznanym, nienawistnym wrogiem... 

Czy jednak nie za pozno? 

..Conflict", czyli konflikt 

Tej mrocznej wizji przyszlosci nie zawdzi?czacie 

mojej wynaturzonej wyobrazni. Zostafa ona 

bowiem zmontowana w developerskiej grupie 

Volition, nast?pnie ocenzurowana w 

przedsi?biorstwie Interplay, by wreszeie ukazac 

si? naszym oczom jako wst?p do gry... Oto 

bowiem tto jednego z najwspanialszych 

prezentow, jakie mozna otrzymad w czasie tak 

nietypowym na rozdawanie upominkow - w 

wakaeje [niektorzy pracuj?...] - wspaniatej 

produkcji Conflict: Freespace - The Great War. 

A jednak jeszcze przez moment nie dane mi 

b?dzie opowiadac o samej grze, a warn chlon?c 

t? niewiarygodn? histori? catym swym 

jestestwem. Czuj? si? bowiem zobowi?zany - i 

to zanim przejd? do cudownego meritum 

sprawy - poruszyc dwie bardzo istotne, tak dla 

mnie jak i dla was, kwestie, T? pierwsz? jest 

sprawa tytulu. Jak zapewne orientuj? si? 

„usieciowieni”: ani oficjalna strona Interplay, ani 

(niemal) za den i tej agromnej fiezby 

internetowych jnformaconSw* nie zawiera 

nazwy Conflict: Freespace - The Greet War 

Jednak nie oznaeza to oozywigeie, ze nic o nie, 

nie wiedz?, a calosd to nasz niesmaciny zert, 

Po prostu oni zwykli okredlad j? mianem * 

DESCENT: Freespace i takdalej... Nawet nasz 

Naczelny bezposrednio otarl si? o t? uwelk? 

nazw"... Kiedy bowiem na targach E3 w 

Atlancie wr?czyl tdumny i blady] egzemplarz 

CD-Action z pfyt? zawieraj?c? demo Descent: 

Freespace (oficjalnie nam dostarezone przez 

Interplay], wlasnie przedstawicielowi Interplay, 

przezyt bez mala szok: na jego widok bowiem 

[dema, a scislej - jego nieszcz?snej nazwy] 

rozmdwca naszego szefa (kobieta] omal nie 

zemdlal! Niekonsekwencja ta - jek wyjasnilta] - 

jest namacalnym dowodem istnienia konfliktu 

pomi?dzy europejsk? a amerykansk? gal?zi? 

przedsipbiorstwa, zreszt? konfliktu na znaezn? 

skal? - z finalem, jaki rozegra si? w s?dzie... Coz 

mozna dodac... Nie nam, maluczkim, wchodzic 

na tak gl?bokie i zdradzieckie wody. 

Istotne jest jednak to, ze jak dla nas jest to 

CONFLICT (czyzby odbicie rzeczywistego?] 

Freespace... Czemu zas o tym pisalem? Ana po 
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raczej: Konflikcie) jednej z gtownych rol. Choc 

aie.Qznac;l:feb 

wcale, ib caty 
Wszechswmt 

b?dzie krqril 

$i? wokdl 

jsgo osoby! 
Pozwol? sobse 

cym ma men Die 

westchnqfc na 
szc7.?£cie... NiczSgn 

towtem bard^ej m iubi?. jak 
mfodzikow wychowywanych na 

farmach gdzies w rrrogach” kosmosu, 

ktorzy beztrosko i zupetnie swobodnie 

niszczq najrozmaitsze Gwiazdy i na dodatek 

wykanczajq wlasnych ojcow, sprowadzajqc ich 

na ztq (dobrq?) drag?... Tu jednak - ze powtorz? 

- na szcz?scie takich paradoksow si? nie 

uswiadczy,.. 

The Great War II, czyli ..,vs JIE-Wing 

Napomknienie o L.S. (to dla niedomyslnych, 
wi?cej nie podpowiem] nasunplo si? co praw a 
samo, jednak, jak si? wydaje, miala w tym 
znaczqcy udziai podswiadomosc. Przez caty ten 

czas bowiem gdzies wewnqtrz glow, cze 
mydl, abym nie zapamniat, ze gra jest b\ 
podobna w zamysle do X-Winga czy TIE Figh ra 

Club tez ich tanipilacji, Wdanei pod 
tytutem X-W vs TIE F). Dlatego tez, by juz fe| 
nie obci^zac niq rozumu (myslenie ««**» 
szkodzi) pisze: Conflict: Freespace - The Giest 

War jest zmcmm bfeuzy cudownym 

NumerlW 

r(j(,tu, to jo bylem osobq, kt6ra pis&la 
? zapowiedz Descent: Freespace i pa 
ni ostu staram si? sam siebie wybielifi ;). 
p0 ivtdre, niezwykle trodno przychcdzi mi 
reaBnzowad Conflict: Freespace w kilka dni 
zalertwie po ukoitoniu tekstu o Unreal Z 
proatego r mam nadziej? zupelnie 
zrDzujjiatW powodu: obydwie te gry bowiem 
st0fq na bardzo wysokim pozicmie, co wi?cej; 
niewqtpfiwS sq najlepszymi [jak dotychczas) 
wytvvorami swego gatunko, file.., no cbi... |a 
p0 prostu ji w tamtaj recenzjl 
svv, icesi^czny (co najmniaj!! limit 
superfityw! Dlatego tez chod maze wydowad 
^ ."zeru; -wypowieitzi. i& Conflict 
Jy; idykpjq co nqnjgpj przecE?tnq * 

tek nie jest. Gra bez odrobiny 

Ifliecadjiisfc wybitne! Co prswds file w tak 

QC1) -,ty sposdb jak Unreal, jednak i calq 

ogolnq 9. A kto 

I 'wie, ;;;aze|f^^iawany'kolegialnie znak 

jakosn? | J 

czyli wolna (?) przestrzen 

IUJi>1U| nieskonczona (ba! wciqz ..rozszerzajqca 

estrzen Wszechswiata. Ogromny, 

arwny kosmos,,. Hm, barwny?! Ajakze! 

;tnity fin wierne oddanie we Freespace 

udow ych bl?kitnych mgtawic i barwnych 

Janet lo obiektach pochodzenia 

mu uralnego” mitosiernie nie wspomn?) 

ofii’tn •: zaprzecza powszechnie panujqcemu 

jrzeRtau, ze co jak co, ale TAM to^panuje 

nieprztjiiikniona czern pustkL. Zatem? .< 

kolorowy, A skoro rozprawilismy si? tak 

bezlitoGflie z jednym z mitow, nie powinnismy 

chyba wstafi w wysilkach i mozemy krytycznie 

przyjratf si? i temu drugiemu. Nikt bowiem 

bchyba nie osmieli si? zaprzeczyc mniemaniu, ze 

jak W... jhswiat, no to musi bye wielki... A 

jednak1 r;nyba nie jest on az tak ogromny, jesli 

Rdvypm (luji? trzem’!):rasom^niewieIe czasu 

zaj?to w/ajemne o d n a I e zi e n ie''si?|r^.; r oz p o cz ? c i e 

dzialaf- .-^czepno-obronnych, czyli jednym' 

jslowem - wojny!Takiefjuz widac przeznaczeriie 

Judzr dokqdkolwiek nie ddtt?;tzawsze w krok za 

mms po..fjzac b?dzie bogini wojny. Tym razem. 

jednak, z raeji (podwazonego przez nasi) 

i-PQromu orzestrzeni kosmieznej i jfej (wojny) 

L^|ompinksu zdecydowanejjiizszosci i niezdrowej 

"^mbicii. szybko stala si? ona w przekonaniu 

walczncych tq tytulowq Wielkq .VVojn?. Takr 

Hawiasem mowipc: pierwsza wojna swiatovva^t^ 

(liamska) rowniez okreslana byla, przez^l 

^czennych mianem Wiefloej Wcjny„ W 

tolfcana^e iat pdiniei nafleszla jednak jeszcze 

co dla tych zyjqcych w trakeie te| z lot 

914-1919 wydawelo si? wi^cz niemozliwe, 

Niechlubny Hrekord" zostal pobity... No ale 

historii, czas no nieco bardziej serin 

zal^ % bistoriq alternatywnq, czyli tlem czy 

^^enog^fiq naszej gry, 

^ Great War, czyli Wielka (i Wi?kszal 

^ie^a ^ojna, Wojna toezone przez 14 Iat 

a '^V ^Bmianami zjednoczonymi w 

^ actir; Terrao Alliance (Galaktycznym 

Q, SziJ Damian) a rasq nieco pokracznych 

VC | ^anych Vasudanami. Rozgrywara ze 

zmiennym szcz?sciem - sily sq raczej 

wyrownefre - „wielka,grajpev^/nego pi?koego 

dnia (choc w kosmosie i tak go nie widac. 1 

zmieFiiS'si?'^p"zerazajqcy koszm|r! Nie 

trzeba.,zapewne dodawac, ze rozegra si? on 

niemalze na oczach graeza; to bowiem w 

czasie jednej z wykonywanych przez nas misji 

pojawiq si? obey Obey - istoty o niewiadomym 

pochadzeniu i kulturze, ktorzy sprawiedliwie i 

co wi?cej - nie marnujqc czasu na zadn? 

dyplamacj?, rozpoczynajq masakr? rzeczonych 

sil zbrojnych obydwu stron dotychczasowego 

(i w pDrownaniu do obecnie rozpoczynajqcego 

si?) niewielkiego konfliktu. Problem z 

„nowymi" wtym, ze poczqtkowo wszystkim, 

czego sq w stanie dowiedziec si? o nich 

Ziemianie, jest fakt, ze dysponujq oni 

technologiq, o jakiej osmielajq si? marzyc 

jedynie fantasci: polami energetyeznymi 

otaczajqcymi ich statki i.absorbdjWnll 

dokladnie calq energi? naszego 

standardowego uzbrojenia, czy fenomenalnq, 

niezwykle widowiskowq i rdwnie potpznq 

broniq. Owi Obey zostajq okresleni nazwq 

Shivan i... umieszczeni na liScie 

wspolnych wrogow zjednoczonych 

(sic!) Ziemian i Vasudan, I czyz nie 

potVv/ierdza si? teza, ze ludzie (i 

jak widad, rowniez Obey) 

potrafiq zjednoczyd si? jedynie 

w obliczu pot?zniejszego 

zagrozenia? Coz, nie najlepiej 

wrozy to ewentualnym kontaktom z 

istotami spoza Ziemi... 
ij rt: 

JN iejbsy cljeb n a fcln My n1 SBwi em rn iejEfec. InnfiH i mpmmm 
. dokladk? pr^gw^szystkim^o^owiad^?^ 
spora grup'a'Vasudap, okreslajqeydm'sr?*i ' 
mianem Mlota Swiatlosci (Hammer'bf'Oght) r 
gloszqcych, ze pakt z Ziemianami jest 
rownoznaezny zdradzie; a i ludzie nie proznujq 
I wykorzystujqc zaistnialq sytuacj?, pozwalajq 
dose do glosu nabrzmialym latami sztucznego 
tlumienia animozjom... W samym zas centrum 
tego iscie kosmieznego balaganu zjawia si? 
mlodziutki, Jedwie opierzony" (..skrzydelka’' 
pilota otrzymuje juz po trzech - 
nieobowiqzkowych, lecz wartych wylatania 
misjach treningowych) pilot, ktorego 
przeznaczenie, poprzez to, ze oddaje swoje 
zycie w rpce ambitnych przeciez graezy, 
wyraznie wypycha na piedestal i wr?cz nie 
pozwala mu nie odegrac w tym konflikcie (czy 



zr?cznosciowym symulatorom rodem z 

LucasArts, niz Descentom, z ktorymi w tak 

niefortunny sposob dzielil (dzieli) swoj tytul. 

Nawet mimo tego, ze wyszedl on z rqk wtasnie 

ludzi odpowiedzialnych za Descent. Pisanie punkt 

po punkcie, w czym przejawia si? owo rzekome 

podobienstwo nie nalezy do rzeczy fatwych - 

iatwiej byioby napisac, czym one si? roznig... 

Jednak, by ustrzec si? podejrzen o ch?c pdjscia 

po najmniejszej linii oporu (popularnie „na 

latwizn?’1) o(d]powiadam: Freespace to 

zr?cznosciowy symulator 8 dost?pnych w gnze 

jednostek bojowych: od mysliwcow zwiadu 

[Valkyrie] po ultra ci?zkie bombowce (Hercules). 

W tym jednak miejscu nalezaloby przerwac nasz? 

(krotk? jak na razie, bo jednopozycyjnq) 

wyliczank? i nadmienic iz, mimo ze ich tworcy nie 

dysponowali przyj?tym standardem ich designu, 

to udafo si? im wykreowac pojazdy (tak te ktore 

wymienitem, jak i te klasy ,.capital ship", czyli 

przykladowo okr?tu flagowe ras), ktore 

naprawd? MUSZA si? podobac! 

Ano wtasnie - w tym momencie pojawia si? 

pierwszy aspekt, ktory bije na glow? nawet 

niedawnego JIE-Winga" - otoz, co powinno bye 

zrozumiale samo przez si? (a jak dotychczas nie 

byto) - wielkie statki rzeczywiscie sg wielkie! Juz 

przy krqzowniku czujemy si? mizerni, coz dopiero 

wspomniec o 3-kilometrowym (skalowanym - 

oczywiscie) okr?cie Shivan, zjakim przyjdzie nam 

stoczyc pojedynek... Ogolnie zas mowiqc - 

wszystkich statkow jest ponad 40 typow; one 

wszystkie, przy catej swej zlozonosci i 

uszczegolowieniu, odwietlane s? dynamieznie 

(efekt Mpochtaniania” energii pociskow przez 

U dotu: 
Ta plansza pozwala na 
porownanie stalkdw: 
naszepo i nieco wichszepo 
Shivan. 

tarezi jest pa prastu nsewJBrygodnie wspaniely 
i... - cW maze wydad sip to Smiesxns - rdwnie 
niewiarygodnie reslny), 

Kolejnym (glow? daj?: nEeprzypadkowymJ 
podobieristwem jest kreaeja mrsji. Cr?2ko jest 
wytlumaczyc to cdczucie w kilku stowscb (tym 
bardziej, ze to tylko odczucie), tym memniej 
grajqc, podskornie czulem, ze RT. Twdrcy wiele 
godzin sp?dzili grajqc w gr?, jafcby m bylo; 
konkurenta. I\lie zamierzam tu oczywiscie 
wygtaszac glodnych kawslkdw, jak tez Pontile 
zrobili i tak dalej, i tak dslej... i jednega 
prostego powodu; uwielbiam TIE Rghtera fCG 
Collector's Edition, mmmJ) i md§lbynri grad w 
niego miesigeami Eco lei - by nie pozostawiaC 
niedomowieri - czym?), a Freespace Eno* przejdq 
mi te slowa przez paloa czy nie?) jest.,, jeszcze 
lepszy! Byd moze dlatego, ze nie dochodzi w nim 
do paradoksow (nonsensbw, ot cof) pdkroju; 

Dyspon ujesz je dynym oe ala ly m 
mydliwcem. Zniszcz dwa wrogie 
krqzowniki. I m licz na 
wsparcie - nas tutaj nie ma.,r 
Tu. owszem, niszczy si? 
wi?ksze statki. jednak w ataku 
na nie zawsze biorq udxial 
przeznaczone wlasnie do takteh 
celow ci?zkie bombowce, 

wyposazone zresztg w pot?zne 

tareze i solidn? oslon? z 

mysliwcow. Hm, teraz wlasnie 

przyszlo mi na mysl, ze 

wlasciwie Freespace jest 

lepszy w zasadzie we 

WSZYSTKIM od produktow 

LucasArts (oprocz jednego: to 

tam jest moje Imperium). 

Lepsze jest bowiem tak 

dowodzenie skrzydfowymi (oraz 

innymi eskadrami, a nawet innymi okr?tami), 

wydaje si?, ze lepszy (bardziej efektywny) jest 

interfejs, czyli wyposazenie kokpitu 

T„wyswietlacz przezierny", czyli wg polskiej 

instrukcji do Unreal - HUD), i oczywiscie - 

znaeznie ..improved" zostala Al przeciwnikow. 

Tu dygresja... choc nie do korica - nawet nasz 

wielki (wzrostem) redakcyjny rebeliant - Allor - 

chelpiqcy si? swymi dokonaniami w X-Wingu (w 

TIE nie grywa, gdyz jak twierdzi, nie licuje to z 

jego honorem... bez komentarza) polegl z r?ki 

Vasudanskiego asa podezas pojedynku 

toezonego w ..ciasno zabudowanym" polu 

asteroidow.., I to na ..zaledwie" srednim 

poziomie trudnosci gry... No no! 

The Great War III, czyli multiplayer 

Tu chwila przerwy. I problem, gdyz jego ocena 
zmienia si? diametralnie w zaleznosci od tego 

czy rozgrywany jest on w sieci (lokalnej), czy' 

tez w Sieci (Internet). 0 ile bowiem ta 

pierwsza opeja sprawdza si? 

nieprawdopodobnie dobrze (nic zresztg w tym 

dziwnego), o tyle druga... no coz... w zasadzie 

nie ma wr?cz sensu o niej pisad: jekoSd Iqcz, J| 

stopieri ^apehania" Internetu i wreszeie (i ie 
last but not least) skompltko wants samej flry 
[peine 3D - to nie protatki Quake!) sprau a;1 
ze ta 2 iafozema nrezwykle dynamfezna 
rozgrywka/mienie si? tw jj.ewiiym sensie) r 
mteraktywny komiks, czy * jak kto woli - 
slideshow Swietnycb warsztatowo grafik. 
ktdry jednak szybko kortezy si? efektown? 
ekspbzjq naszego statku... i blyskewlcznym 
respawnem [odrodzeniem w nowej lednostxit 
M zetem widat. wins nie feiy wylijmte po 
stroma samej Hmechaniki" gry... To - tak ne 
marginesie - tyezy si? rdwniez Unreal 
Sekundowe npingiM wywolane struktUF’g 
samej Sieci. ech.., 

Conllict; Freespace * The Great War 

Kilka ostatnioh sldw to tradycyjna prdbs o|?cta 
calego tekstu (jak doted 15.000 znekiw.J ,v : 
kilkunastu sldwech. Jednak, zupelnie tak jak 
zwykle. niezbyt wiem, jekimi jeszcze innymi 
slowami miglbym okre^liC wszystkie plusy i 
minuiy gry Eo.d tego * wlasnie plusy i 
minusy w „metce" pod tekstem!;) Jednak 
gdybym mial w tej chwili vvybieroC pomi?dzy 
Freespace, a TIE Fighter i calq pewno^ciq 
wybralbym ten pierwszy! (Inna imz, ze TIE juf 1 
mam.. J Fantastyczna (w cafej g!?bi tego 
slowa) oprawa grafiezna Etc cale dynamiezne 
oswietlenie, e klasa eksplozji..!), przestrzemy 
diwt?k i rewelscyjna fabula wraz i tg swojg 
otaezkg wrpez nieprewdopodobnego realiHmu 
w polqczeniu z niewielkimt wymaganiami 
sprz?towymi [Conflict,.. NIE wymaga 
akceleratordw grahkll) sprawiej?, ze bez 
dwoch zdan jest to po prostu najtepszy 
zr?cznosciowy symulator kosmosu fz calym 
szacunkiem dla 1-War, ktory jednak opiera si? 
na nieco odmiennych zalozeniach), jaki powstali 
do tej pory. Dlaczego zatem nie 10/10? 

(Przeciez juz uezynitem ten, wydawaloby si? 
„nierealny” precedens).1 Znowu z jednego 
powodu: trojwymiarowe postacie w filmach 

zachowujq si? tak nienaturalnie, ze jest to 

wr?cz niesamowite... Catosc tak pi?kna, a 

rendering - ...! Tym niemniej po ..namacalnym" 

zweryfikowaniu moich slow, nikt nie powinien 

czuc si? oszukany moim zapewnieniem, ze jest 

to klasyczne „a must see"! Slowem: cudownie 

mienigey si? wszystkimi odcieniami zlota znak 

Interplay znowu mnie nie zawiodl! 

Wymagama: 
Win' tfi, flsrcc&A. r tC6 
iUSMlff.,itown 133). 32 (feccawn 

Internet: htipy/wnw-inioiptay-com 

Inter 08/98 
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Revenge of the Toys 
Karuzela przedszkolaka 

just kilka prostych gierek, ktore w swej 

taskawosci dal aaai Bill. Mima, ze nie s? to 

przebaje z pienttszych aiiejsc listy, la catkiem 

ailD spgdza sip przy nick czas wdwczas, gdy 

takniemy tylko chwili relaksu a nie wielkiego 

moniahicia, skomplikowanej strategii czy 

wspanialaj przygody. Zdaje sip, ze taki sama 

wizja oswieciia hrygadp z Cyclops Software, 

gdzie powstato dzieto nazwane dla niepoznaki 

Revenge of the Toys. 
~~~~ CZARNY IWAN Zamiast pqczciwiny Sapera czy 

wystuzonfego Pasjansa, b?dziecie 
mogli odpalic jedn? z dziesi?ciu 
lekko zakr?conych mini-gierek, ^ 
ktore zaspokoj? Wasze krwawe 
instynkty i uspokoj? rozedrgane 

nerwy Po wlozeniu ptytki do nap?du, 
zainstalujecie na twardym dysku caly pakiet. 
Program automatycznie wymosci sobie miejsce 
w autostarcie, co oznacza, ze obok godziny i 
glosniczka na pasku Windowsa, pojawi si? nowa 
ikonka, b?d?ca skrotem do programu. Jezeli 
klikni?cie na tego pajacyka, w tej samej chwili 
wgra si? pulpit Revenge of the Toys z palet? 
dost?pnych gierek. Wi?kszosc pomyslow jest 
znajoma, po prostu gdzies juz je mielismy okazj? 
widziec. Venus Flytrap to na przyktad odmiana 
prehistorycznego Arcanoida, z tym, ze zabawa 
staje si? bardziej skomplikowana i 
wielowymiarowa. Zamiast dwoch tradycyjnych 
paletek. musimy postugiwac si? az czterema, 
Kazde celne uderzenie powoduje, ze na planszy 
zawieszone zostaj? kolejne kwadraciki, b?d?ce 
Fragmentem jakiegos obrazka (najcz?sciej 
surowy pejzaj}, Kula oczywidcie przyspreszar a 
NnoczeSnie zaczyna niebezpiecznie iskrzyd. Na 
Planszy mamy rtiwniez celownik, za pomoc? 
ktbregu moiemy remind p?dzgc? bil? na 
elektryczne iskierki. Jezeli sztuka si? uda< pojawi 
Sl? nast?pna kuJs. ale obracaj?ca si? powoli, az 
!j0 ©aeu, gdy cate historia si? powtdrzy. 

wi?ce| satysfakcji przynosi gierka 
2atytulowana Kung Fu Caffe. Zalecam j? przede 
^szysikim osobom msj^cym probJemy i 

opornym i zlodliwym, niekcnfigiirowalnym 
sPrz?tem. Ma ekranie pojawi a si? lysy facet w 
^elkich okularach, ktdry siorbie kaw?. Jednak 

Coi to- WlaSnie nadlatuje w jego stron? 
fctel na kdlkach i klawiaturat Tak me 

. °*e Wt „Nie b?dzie sprz?t plul nam w 
ar^ Gostek wyrzuca w blyskawicznym 

Cj 'iw°ia kortczyn? na jakid metr od reszty 
3 a ^ chwili juz wall kantem dfonk a za 

0* ent obraca si? i mrozqcym knew w zyfach 
Ykiern i pot?znym uderzemem abut? w 

D I^ Monitor rozpada si? na dwie 
v^. klawiatura p?ka jak kryzysowe szklanki, 

mowi?c 
masakra! 

T? 
brutaln? 
akcj? 
konczy 
popisowy 
cios 
spadaj?cy 
na arbuz, 
ktory 
wlasnie pojawil si? w polu razenia naszego 
mistrza. Czerwony mi?zsz pryska z ekranu... 
Oczywiscie to wlasnie wasz refleks musi bye 
na najwyzszym poziomie i to wy b?dziecie 
kierowad pewn? r?k? i nog? programisty. Nie 
myslcie sobie, ze jest to latwa sprawa. Po 
pewnym czasie akcesoria komputerowe 
zaczn? nadlatywac calymi grupami, co 
oznacza orgi? zlomowania, ale jednoczesnie 
ci?zk? harowk?. Kazdy nie trafiony sprz?t to 
strata punktow, ktore s? liezone w klasyfikacji 
generalnej. 

Jezeli obie wyzej wspomniane gry nie 
przynios? Warn odpowiedniej dawki 
zadowolenia, moze b?dziecie woleli wybrac 
cos Izejszego i nie wymagaj?cego niczego 
wi?cej, oprocz odrobiny cierpliwosci. Tak? 
^gr?11 jest Fishing, mordereza rozgrywka, k 
mi?dzy Tob? a drapieznie wyczekuj?c? w 
wodzie ryb? lub skorupiakiem. Zanim 
zarzucicie w?dk? na potwora, nalezy 
zdecydowac si?, na jaka przyn?t? ztowimy 

U gory: 
Jgdybym byl Mlolkowym 
czy coS by$ powledzlata?'1 

Minusy: 
•urcafiiHisIttfl 
aJraieyteJiStwsHMMku 
tom'fti onrifultcfl 

□cena: 

V 

„szcz?ki" Do wyboru mamy pluszowego misia, 
kawatek czekolady, pizz?, truskawk? i tym 
podobne, niezwykle skuteezne przyn?ty. 
..Moczenie kija” nigdy nie trwa zbyt dtugo. Kiedy 
zaezniemy nawijac zylk? na kofowrotek, mozemy 
spodziewac si?, ze cos zlapiemy. Walka moze 
bye dluga, ale ryba rzadko si? urywa. Raz 
wyci?gniecie kolorow? [moze nawet ztot??) 
rybk?, jakby szprotk?, inny razem szkielet, 
wzgl?dnie stary kalosz. Trafiaj? si? rowniez 
wi?ksze okazy, np. ryba mtot. 

Cdz nie kazdy lubi kisic si? przed ekranem w 
oczekiwaniu na cyfrow? rybk?. Jezeli jestes tak? 
wlasnie osob?, mozesz wyzyc si? w inny sposob. 
Czy wbijales kiedys gwozdzie w monitor? A 
moze chociaz palnqles tego promieniuj?cego 
niezdrowo goscia gumowym mtotkiem? Tak, 
tym razem dobijemy ten zlom na amen. 
Migocz? kolory? Plywa obraz? Nie dziala 
cyfrowe sterowanie? Na wszystko dobry jest 
Nail’Em. Si?gnij tylko do menu i wybierz t? 
opcj?. Na ekranie zaczn? fruwac gwozdzie 
krzywi?ce si? do Ciebie polamanymi z?bami. 
Pojawi si? tez mlotek. Przed rozpocz?ciem 
partii masz skuteeznose 100 procent. Musisz 
wbid te zlosliwe pseudosrubki w ich wlasne 
glowy. Zobaczysz wdwczas wytaz?ce z orbit 
oezy, pokruszone z?by, zmiazdzone glowy. 
Mowi?c krotko: uszkodzone gwozdzie, ktore 
do niczego si? juz nie przydadz?. To jednak nie 
ma znaezenia, najwazniejsze, ze troch? si? 
wyzyjesz. 

Wsrdd gier wyzwanie znajd? rowniez fani 
wszechobecnego basketballs trzut do kosza, 
ktory porusza si? w osi poziomej ze zmienn? 
pr?dkosci?), a takze wybitne jednostki, ktore 
bez zimnego metalu w dloni, nie mog? 
normalnie funkcjonowac Estrzelamy z obrzyna 
do rozowych misiow, paj?czkdw, flaszek 
whisky, garnkow itp.). B?dziecie mogli wcielic 
si? takze w jaszczurk?, ktora zajada si? 
robalami lub zaj?c hodowl? roslinek, zywi?cych 
si? muchami. Dla zwolennikow rdznych bestii 
znajdzie si? plansza, gdzie mozna skladad rozne 
kombinaeje z przerazaj?cych szcz?tkow i 
wysylac takie poczwary w boj. Jak widac, jest 
to zabawa przeznaczona raezej dla 
wysmakowanych odbiorcdw, ktdrzy bez 
obrzydzenia mogliby stuchac opowiadan o 
tasiemeu wujka Zenka w trakeie konsumowania 
makaronu z mastem. 

W grach nie zabraknie Warn roznorakich 
dzwi?kow, ktore urozmaicaj? przekaz wizualny. 
Wszystko jest bardzo kolorowe i rysowane z 
wielkich sercem oraz dbalosci? o szczegoly, 
ktory to styl umitowali sobie karykaturzysci. 
Czy te gierki to karykatury? No nie! Ja tak nie 
powiedziatem. Mowi? tylko, ze ten pakieeik jest 
dose dziwny... „a kto nie jest" - powiedziaf Jas 

Fasola ostrz?c gumowego kurezaka. B 

Wymagania: 
ROM 

Windt»ws3.1,95. f^T 

Internet: hitp/Awwiujp®^ 

Prodncent: 
Gycl&fft Sortiware 

DystrybutDr 

Piranha 



Recenzje 58 

Tsk si? stafo po tymp jak w moje r?ce 
trafila nowa gierka z Electronic Arts 
noszqca tytul Wargames. Oczywiscie 
na poczqtku bylem do niej 
sceptycznie nastawiony (jak zresztq 
do prawie kazdej recenzowanej gry], 

ale wraz z zagt?bianiem si? w jej tajniki 
zaczynalem coraz bardziej si? do programu 
przekonywac. Nie ma si? co dziwic - gra jest 
po prostti dobra, ale zaczn? od poczqtku. Po 
uruchomieniu moim oczom pokazalo si? menu, 
z ktorego wybrafem sobie od razu opcj? 
kampanii. Tu okazalo si?, ze strony konfliktu 
sq dwie, co w najnowszych produkcjach nie 
jest wcale ilosciq duzq 
- ba, rzeklbym 
nawet, ze jest ich 
troch? malo. 
Pierwsza z nich (|| 
to czysto ludzki 
NORAD, ktory 
niby to ma za mm 
zadanie bronic 
ziemi przed ' 
WOPR'em - czyli 
drug? stronq konfliktu 
starajqcq si? uratowac 
ziemi? od wojny, likwidujqc jej 
przyczyn? - ludzkosc. Pisz? niby, bo 
grajqc obiema stronami, mozna dojsc ^ 
do wniosku, ze nikt nie jest bez winy a 
dzi?ki temu pozbywamy si? sentymentow typu 
„oni ratujq ziemi?, wi?c im pomog?" itp. Jak 
dla mnie, to tego typu podejscie jest jak 
najbardziej trafne, szczegolnie w grach, gdzie 

Po prawej: 
Trojwymlarowo calkiem 
przyjemnie wygladajaca 
pralika. 

walczymy 
o ziemi?. i 
Ale pojdzmy dalej / 
- po wyborze jednej ze stron * 1 
przechodzimy od razu do 
briefingu, w ktorym oprocz 
tego, ze przeczytamy, co jest 
naszym zadaniem w nast?pnej 
misji, mozemy tez posluchac miiego 
damskiego gtosu czytajqcego ow tekst. Po 
chwili nie pozostaje juz nie innego jak tylko 
rozpocz?cie gry. 

zerkni?ciewokno 
statuBu. AJetg nic 
dejkiego. bo mozna i? 

W do tego przyzwyciail 

/ TrMtk te drobne 
" nredociqgnipcia sq calkoy, cie 

rekompeflsowane wyglqden p 
animaejq innych jednostek.To po 

I tu czeka nas mite zaskoczenie - Wargames jest 
grq calkowicie trojwymiarowq. , 

.,: ■ : g 

bowiem zreslizowane m j^Nwj 
sprrte*ach. ktdre same w 

?Mtmmi&. Po pierwsze Wt J^f/jk 
sq one bardzo male w 

nejcz§3ciej potrzebne jest do 
tego kliknifcie na obiekt i jWjfl 

te mechy! W^ystk: 

najbBnjziei naturalnie i 
trzeba przyznai, ze 

l robiq wrazerife - nie 

i sit? ogma. Mt m 

Eia duze starcia 
ci?zkich 

mm/rh jednostek daje 
pJm naprawd? 
|V wspaniate 

odczucia - setki 
X wystrzafdw, 
0 wybuebow - no po 
f pnostu ezad. Szkoda 

Lylko.zekomputertof 
daje robid w konia, 

Wystarczy wyslad jflkqg 
lekkq wywiadowczq 
jednostk? | znate# Mqgjjta 

zgrupowanie 
1 przecivvnika, Nastepnic 
A uciekamy naszym 
rL szpiegiem w stron? 
31 przygotowanych juz 
m naszycb sit l sorry * 

ri nl 
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podczas poruszania sie 

□cena: 

[ Internet: h»p.//www-ca.wm 

mtm. 

. dobrym roregraniu tekiej sytuacji komputar 
£ m szans- Chocisz fcrzeba mu pnyznad. ie 

■ I.i -an wasamr mqdrze zaatatowai lub bronifi 
ft |frio^ konkretny spcs6b. Oc po prostu Rsohie Al z przeblyskami. Dlatego jpeplej 

,|, ad W trybie multiplayer, ale to 

■, przeuiltnychsreczy - a sZkotia, 
bp rzenia sp niessmowte, 

j(C rzecz^, ktdra robi 
(pr ajnimej no mate) calMem mite 
vVFt rnlmffi zdobywanle zesobdw w 

caste poSrednio z tym 
przechodzenie kolejnych misji. 

Ql&: e£!i cfiodzi o zasoby, to sq nimi 
me, Snane chyba kazdemu 

psen tlze, Za to sposdb ich 
jfpb.^ania nie jest juz taki klasyczny 
[pi'-’.ajmnifii die rtormalnego 
pjfo: ;kai. Otd|®WBjqc specjalnych 
jetfnnrjtek, robimy po prostj wtam do 

isM komputsrawych 
wriltt I stared wytiqgamy to, 

nem potiyebne. NaiczqScsej 
to; kssa, ate nie zawsze - bowiem 

prak vmia w keidej misji musimy poznad 
lokali, naszyoh cdldw, a ezasem mozemy mi 
pf <;£ techrmfbgte. Nie raz dowiemy sfe 
gdzit B &l znajdujq. wtesnte wyctegejqc m 
infbrmncjo z kamputera praectwnike, Muszf 
pov/i m takie rozwiqzanie zrobllo na mnie 
qalkiem tlpbre wreiente, bo na pole watki 
dos^ ty siq fcyiko i mformaQjq, co mamy 
irobjc Ale gdzie tep szukad. jak jest branione 
itp. t;. .iiz dla nas wteib niewiadoma, Musimy 
vjigc . ,silif szare kombrki i dowiedzied sip 
wszys- iego. A drogi do tego sq rdzne, 
raz i ie to wspomntony 

m mnie wlam do 
fl; :a Innym 

razEn /uawu pcmogq 
nem :ylcy uwolmem 
z::'r|k. zeciwnike itd 
Swot -teogq jedrtak 
Mu. mnie, jak przy 
wchntce mogqcei 

;6 kroczqce 
rphotv nie ma jeszcze 

satelitdw szpiegowskich i innych tego typu 
bajerbw. Moze zostely zniszczone przy ataku 
na ziemiq, kto to wie? W kazdym razte bez 
niph gra staje sie po prostu ciekawsza, a to 

jest chyba nejwazmejsze. 

OczywiScie v/azne jest tezr jak duzo jednostek 
ma do swojej dyspozycji gracz i jak one si$ 
zachowbjq, Ogblnie rzecz biorqc, jest ich 
ponad sto. ale pomimo duzego ^vyboro 
wszystko jest jesne Zostaly one bowiem po 
prostu tak zaprojektowane, ze kazda jest w 
miar? unikelna i nie ma potrzeby 
pfodukowante innych typbw oddzialdw. Po 
stronie WQPR gldwnq silq uderzeniowq sq 
m&szyny kroozqce. ktdre swojq sifq ognia 
dordwnujq a oawet nieraz przewyzszaiq czolgi 

uzywane przez I^ORAD, tyle, ze sq nieco 
wolniejsze, ate jafewspomniatem - 

rekompensujq to silq ognia. Do 
podstBWowychjddnostek 

dochodzq 
oczywificie jeszcze 

inne tfikie jak 
transportowce 

(Iqdovyel 
vyodne:), 

latajqoe 

jednostki 

zwiadowcze itp. Dose ciekawym bajerem, nie 
majqcym zresztq wplywu na samq gr^, jest 
spostib przybywania jednostek na pole walki. 
Otdz mniejsze jednostki, czyli piechota, sq w 
klasyczny sposob produkowane w fabrykach czy 
tez koszarach. Natomiast wiqksze sq nam 
po prostu dowozone na zamowienie pod 

warunkiem, ze zbudujemy 
wczesniej Iqdowisko. Sprawa 
niby banalna, ale za to 
logiezna, bo przeciez 

wyprodukowanie takiego 
mecha to nie to 
samo, co 
zrobienie borga 
[takiego malego - 

obnego). 
A jesli juz 

mowi^ o 

to rnusz? wspomniec, jak powstajq budynki - bo 
jest to cos, czego w zyciu nie zobaezyeie w 
prawdziwym ^wiecie. Otoz jednostka budowlana 
stawia najpierw trojwymiarowy szkielet, a 
nastqpnie pokrywa go teksturq - dokladnie jak 
w programach do grafiki trojwymiarowej. 
Sprawia to catkiem przyjemne wrazenie... 

Rdwniez strona dfwi^kowa gry nie kuleje i 
podobme jak grafika, stoi na wysokim poziomie. 
Wprawdzie tu akurat trudno jest uzyskac cos, 
co pbwali gram z ndg, ale mozna przeciez 
zrobid div^i^k po prostu dobry. Tak tez siq state 
w Wargemes ktfira do wspaniatej grafiki ma 
jeszcze porzqdny d^wiqk i Sciezkq dzwiqkowq, 

ktdra po prostu mnie urzekla. 

I to jut kontec06i mogq jeszcze powiedzied, 
Wargames jest po prostu porzqdnie wykonanq 
grqt ktdraj bardzo sllnym atutem jest grafika. 
Nie povvinni na nlq nerzeksd ani milo^nicy 
klasycznycb RTS’dw ani ci, ktdrzy po prostu 
tublq sobre pogmd w gry strategiezoe* Szkoda 
tylkp, ie misjt dla kaidej ze stron jest tylko 
PtetnaScte * maniecy praerabiajqcy takie gi y na 
setki b?dq musieli poczekafi ne dodatk ole na 
rszie mogq sis dobrze bawid i tym, co jest ^ 

Praducsat: 
Electronic: Aits 

Dystrybutor: 
rps 
lel. <022) mtm 



Recenzje GO 

L X-Files: The Game 
Uratui Foxa i Scully 

Firma Fox Interactive specjaliznje sic gtownie w 

robieniu gier na podstawie znanych lilmflw i 

seriali. Byt Independance Day - mieszanina 

symulacji i strzelanhi. w kttrej walczylismy z 

najeZdZcami z hosmosu. Bylo Die Hard Trilogy, 

czyli „Szklana Pntapka" dla kazdego. A wreszcie 

gralidmy na Playstation, a bgdziemy grali nn PC, 

w Alien vs Predator - donmopodobna grp, w 

htdrej walczg ze sobg Obey, zotnierze Piecholy 

Kolonlalnej i Predator - czyli mieszanina trzech 

tiimdw „0bcy" z „Predatorem". Co by nie miwiC, 

zadna z tych gier nie byte zachwycajp. Na 

konlec lipca Fox Interactive zaserwuje non X- 

Files: The Game - grg na podstawie jednego z 

najpopularniejszych seriali na Swiecie: „The X- 

Files". Mote tym razem chtopnki z Foxa pokazg, 

na coich slab. 
VON RADKdViTBCFr Nie ma takiego graeza, ktdry m 

□glqdslby chociaz jednego odcinke 
serialu X-Files. Fox Mulder i Dana 
Scully niestrudzenie szukajq tarn 
prawdy i jak dotychezas, nie mog? 
jej znalezc, chociez wszyscy 

wiedzq, ze jednak Jhe truth is out there'1 i 
..Trust no one”. Jezeli tyle Eudzi na calym 
dwiecie oglqda serial, to na pewno znsjdzis si? 
wielu takich, ktorzy b?dq mreli ochot? zagrac w 
gr? na podstawie filmu. Na ten pomysl wpadli 
szefowie w Fox Interactive i namdwili Chrisa 
Cartera - twdre? serialu - aby napisal, 
specjalnie na potrzeby gry, scenarios*. Carter 
si? zgodzit i rozpocz?to prace. Do gry 
zaproszono oczywiscie odtwdrcdw gldwnych rdl 
- Davida Duchownego i Gillian Anderson oraz 

U dolu: 
Poiszywanvch Urzytfall d w 
X-Fites doslatek- 

The Game", gra* W k&fref qmz rntaf poczuc 
si? jako jeden z agentfiyvFBi 1 przy boku 
Muldera i SculliirSlwi&B^'spraw? akt „X\ 

A1 ibjcie twdrcdw byly bardzo wysokie i 
zrobili oni wszystko, aby osiagnqc sukces. 

filmem 
in^ffl^^fflplftbrym wcielamy si? w 
JHHSBBPlmone'a - agenta FBI w 
oddzialfcSebttle luosta je on zadanie 

zaginionych agentow z 

innych aktorow grajqcych inne wazniejsze 
postacie, jak dyrektor FBI Skinner, ..Cigarette 
Somking Man”, „X" i Jhe Lone Gunman". Jezeli 
zatrudniono aktorow, to gra musi bye niezym 
innym jak interaktywnym filmem. I tak si? stalo. 
Na siedmiu (!) kompaktach powstato „X-Files: 

U gory: 
Czyzhy konliontacja z 
Piawdg? 

Waszyngtonu - Foxa Muldera i Dany Scully. 
Intro pokazuje moment, po ktorym wszelki stuch 
po nich zaginqt. Moulder i Scully odwiedzajq doki 

w Seattle i tarn, za pomocq 
fantastyeznego narz?dzia do otwierania 
zamkow, wtamujq si? do tajemniczego 
magazynu. Kilkanascie sekund potem za 
ich plecami pojawia si? trzech facetow ze 
spluwami w dloni, ktorzy strzelajq jak 
szaleni i wyraznie nie majq zamiaru brae 
zaktadnikdw. Scully zostaje postrzelona, 
obydwoje z Mulderem padajq na ziemi?. 
W tym momencie magazyn zalewa 
swiatlosc i stychac tylko krzyki tych 
trzech nieprzyjaznie nastawionych. 
Nastaje cisza. Mulder podnosi si? i.... i 
tu zaezyna si? nasze dochodzenie. 

Z samego Waszyngtonu przyjezdza dyrektor 
Skinner, aby asystowad w sledztwie. W czasie 
naszego dochodzenia ginie jeszcze wielu ludzi. 
Spotykamy ..Palacza", ..X’a11 i innych bohaterow 
serialu. Sprawa powoli zaezyna si? komplikowac 
i zataczac coraz szersze kr?gi. Co chwila w 

poblizu pal?tajq si? faceci z organizaeji 
rzqdowych, ktorzy pilnujq, abysmy za duzo nie 
znalezli. Przemyt radioaktywnych materiatdw z 
Rosji, tajemnicze zgony, niewyjasnione 
poparzenia, rybacy, ktorzy 24 godziny na dob? 
zyjq na prochach - to wszystko spotkamy na 
naszej drodze do celu, Bardzo wyraznie widac, 
ze scenariusz gry zostat napisany przez samego 
Mistrza. Nie zaj?toby wiele czasu przerobienie 
gry na zwykly film - ot, jeszcze jeden odcinek 
niekoriczqcego si? serialu, Akcja dzieje si? w 
przewazajqcej cz?sci w kilku punktach miasta 

Seattle, gdzie zagin?li 
agencL Por^amyj^za 
pomocq sfcrwe'k darcodi 
do tylu, whm itdnftli 
natkniemy si? na fflgol, z 
kirn mozna porozmawiac, 
pokaze si? lista pytan, 
ktdre mogq bye zadane lub 
wykaz dowodow 
rzeczowych, o ktore 
mozemy zapytac. Pratod* 
mowiqc, nie ma to 
wi?kszego znaezenia, hi 
tak w 90% trzeba pytf 
wszystko po kolei. Zdar 
si? sytuacje, gdzie 

komputer poprosi nas o emocjonalne 
ustosunkowanie si? do rozmowey. Pokazq si? 
wtedy dwie lub trzy ikony symbolizujqce np.: 
ciekawosc, gniew, ostroznosc itp, Nasze 
odpowiedzi w takich momentach pomogq ustalii 
reakcje agenta w przyszbsci na ekstremalne 
sytuacje. Innym razem mamy do wyboru, cz\ 
powiedziec komus o czyms, czy nie. Jezeli 
obdarzymy t? osob? zaufaniem, moze namjfl 
pomoc w przyszlosc lub okazac si? wtyci 
ageneji rzqdowej i w konsekweneji utrujj 
dochodzenie. Rozmowy i wi?kszdsc aid 
przedstawione sq w postaci zwyklegrillfm. 
Poruszajqc si? po biurze i rdznych ciarnjSEli 
miejscach miasta, bardzo cz?stoJ|t«|Py^ 
przeszukac odwiedzane magazynjj static! 1 
hotele. Nie jest to trudne. Jezeli na ekranie jesi ■ 
cos interesujqcego, kursorzmigni kfiztait1 
b?dzie mozna si? temu blizej przyjreed. 

Najwazniejszym miejscem pracy agenta FBI jest 
jego biuro. Tam moze znaleifi rdzne przybory do 
walki z przest?pczoSciq, jak kajdanki, pistolet, 
noktowizor i zestaw ,,maty detektyw". Jednak 
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^•wainiejszq cz?£ci? wyposazenia jest 

k u,uLer. Moiemy w nim przeszukiwac bazy 

-cb od numerdw rejestracyinych 
gamoclioddw, odciskdw palebw, pracownikow 

B,;, A i innych organizaqi od rzqdowych 

(v. ;ystko jest cajne, spafid przed 
ty&iem) po akta krymmalne. Matq 

(sompucera.nosimy zawsze przy sobie 

m pQStfcl niafego elektronicznego notatnlka, 

Jpibrym co jnkid czas wnrto sprewdzib nesz$ 

p0, t$ elektrbnicmq i przegl^dnqd map? 

Hili-sEfifi W rezie potreeby zawsze przy boku 

^5: ijleton komMowy, czyti kontakt 24 

]f na dob?, Tak zaopatrzeni ruszemy w 

tsrcn.B 

pot* -as ekcji w.tereme najlepiej wspomlnam 
^ »v siedzibie kbronera - zawsze mom 

^ Swieft porej? szfcywnlakdw - 
ii zBstfjffiifflii, popsrzeni: do wyborMo 

Najbardzjej jednak utkwila mi w 
1H > w ktdrej Cr^ig Witlmore - nasz 

0®|fi domkii 

to zegnajcie awanse 1 

medale... Gdy juz 

wydostaniemy si? z 

domku, nast?puje 

szalericzy bieg i wielkie 

bum w tie, Normalnie, jak 

w filmie z Arnoldem. 

Potem buzi buzi i wracamy 

do domu. 

Wydaje si?, ze „X-Files 

The Game" nie brakuje 

nic, aby stac si? 

przebojem. Gra ma 

wspaniatg grafik?, a 

wyswietlane filmy jakosciq 

bijq wszystkie gry tego 

typu wydane dotychczas, 

Spotykamy si? oko w oko 

Z$alq plejad? gwiazd 

, serialu X-Files - ich gra 

fflktorska jest na bardzo 

dobrym poziomie, co jest 

|rzadko£ciq w podobnych 

f produkcjach. Scenariusz 

jest bardzo ciekawy i 

zsto&si?, ze gdyby na 

odstawie nakr?cono 

zarobifby miliony. 

jlikatnie i 

drazni nasze 

rgany sfuchu, aby dodac 

grze atmosfery. Wszystkie 

m jest 

wszystkim 

fakt, ze jest to „X- Files”. A 

jednak... gra jest 

przecietna. 

Graczowi pozostawiono za 

malo swobody, Dialogi, poza 

kilkoma wyjqtkami, sq 

jedynie formalnosciq. 

Czasami denerwuje fakt*,ze 

jezeli w rozmowie z kinrt^Jj 

pozostawimy |eden cemat, 

U gtiry pa prawej; 
ScaUfiili'lSfL 

Plusy: 
* X- Files -samow sobie 

jesl dobrym pomyslem 
* Jakosc lilmflw przebija 

wszyslko 
»Poslacie z serfalu 

wszedzie sle szwendaia 
* Scenariusz 
* Koroner jest po prosm 

hoski 

Minusy: 
* Za malo prawdziwe) 

inleraktywnnsci 
* Za duzo ..aczywislych 

syluacji" 
* Hie ma podpisdww 

trakcie Tozmfiw 
► Za mala lokacji 

□cena: 

nawet nieistotny, bez wyjasnienia, to akcja nie 

ruszy do przodu. Tworcy troch? poskgpili, jesli 

chodzi 0 miejsca akcji - jest tego z kilkanascie 

lokacji, nie wi?cej. Sama gra jest tez chyba 

troch? za prosta. Jezeli utkniemy w miejscu, to 

najprostszym sposobem jest odwiedzenie 

wszystkich miejsc i porozmawianie z kirn si? da, 

a rozwigzanie samo si? znajdzie. Ja wiem, ze na 

tym polegajq wiasnie filmy interaktywne, ale 

chyba tworcy mogli pokusic si? 0 cos wi?cej. 

Moze jakies poboczne wqtki, slady, ktore 

prowadzq donikqd. Cafy czas podczas grania 

towarzyszyio mi nieodparte wrazenie, ze robi? 

to tak, jak chciat tego scenarzysta, a nie jak ja 

bym pragnql. Nie mozna grze zarzucic liniowosci 

akcji, ale kilka sytuacji, w ktorych naprawd? 

wplywamy na wydarzenia, to chyba za mafo. 

Poza tym ten nasz agent Willmore to jakis taki 

dzJwny typ. Cafy czas w.yglgda, jakby si? ktos na 

niego czaif, albo co. ladne opakowanie to nie 

wszystko, Liczy si? tez przeciez grywalnosc. 

Dla tych, ktorzy nie lubiq tkwic w miejscu bez 

rozwiqzania, przygotowano Jntuicyjnq Pomoc" - 

taki help, ktory w trudnych momentach 

podpowiada, gdzie zajrzec, co przeszukac, z kirn 

porozmawiac. Bardzo przydatna sprawa, ale 

jeszcze bardziej skraca czas gry, ktory i tak nie 

jest imponujqcy. Oczywiscie nie wszyscy muszg 

z tego korzystac, ale jak wiadomo, znakomita 

wi?kszosc dla szybkiego zobaczenia, co b?dzie 

dalej, lubi ulatwic sobie zabaw?, 

Pozostaje mi juz chyba tylko podsumowanie. Dla 

fanow „X- Files" zakup gry b?dzie oczywistym 

obowiqzkiem, Dla innych zwolennikdw filmow 

interaktywnych, coz... nic nadzwyczajnego - 

mozna obejrzec kawaiek u kolegi i zobaczyc jak 

to wyglgda, moze raz da si? zagrac, ale 

potem.... Jezeli raz przejdziemy gr? i nie 

znajdzie si? nic, co przekona nas do powtornego 

zagrania, to taka gra dla mnie nie ma 

przysztosci. A niestety „X-Files: The Game po 

jednej partii odloz? chyba na pdlk? i od czasu do 

czasu tylko przetr? sciereczk?, aby si? nie 

kurzyl. Trzeba sobie powiedzied jasno - czas 

filmow interaktywnych si? skonczyt. Gracz musi 

mied jak najwi?kszy wplyw na wydarzenia w 

grze, jezeli teki produkt ma odnie^d sukces. 

Moze lepszym wyjSciem byfoby zrcbienie z- 

Fries” przygoddwki w stylu Blade Runner a , 

tak jedyn^ rzecz^, jeka ratuje „X * Files, e 

Game” to.X-Files „. ■ 

producent: 
Fox Interaclive/EA 

Dyslrybuto Wymagama: 
PC 13a. le-MBRAM.CDxB, 

SVfiA. Kiia muz. 
IPS 

Internet: .. //^rW.loxinteraclive com_ 

NumerOe/jf 



ee 

LORD Y 

rzeglqdajqc instrukcj? i czytajqc 

umieszczone na pudelku informacje, 

cieszyiem si?, ze gra wpadla 

wlasnie w moje r?ce, bowiem to, 

co wyczytatem zapowiadalo 

program naprawd? doskonaty. Do 

tego samo pudelko przyciqga wzrok atrakcyjnym 

wyglqdem, co moze nie jest istotne dla recenzji, 

ale ogolnie godne jest nasladowania. Radosc 

trwata do momentu uruchomienia gry. Ale moze 

zanim sprecyzuj? - dlaczego, kilka slow tytulem 

wprowadzenia. 

miastach, na powierzchni prowadzqc jedynie 

operacje gornicze Cbrzmi absurdalnie, ale na 

Calibrii zloza znajdujq si? na powierzchni, a nit 

jak na Ziemi - pod niq), co w zgrabny sposob 

tlumaczy ubostwo szczegotow pol bitewnych 

(rzucajqce si? w oczy]. Fabula nie jest moze 

zbyt oryginalna czy pomyslowa (cos podobnecio 

widzialem juz jakies dziesi?c lat temu w 

opowiadaniach S-F), ale mniejsza o niq. 

Przystqpmy do gry. 

Tradycyjnie wita nas intro. Dose delikatnie 

okresl? je jako niezbyt atrakcyjne, ale w dalszym 

ciqgu po samej grze spodziewam si? milej 

niespodzianki. Jednak po odpaleniu pierwszej 

misji w kampanii (po jedenascie dla kazdej 

strony plus multiplay dla max 6 graczyJ 

entuzjazm opadt jak pr?dkosc mojego 

"superkomputera" po zainstalowaniu pewnegt 

"supersystemu". 

Najwi?kszym bowiem minusem ET jest to, co , 

powinno jq reklamowac 

a mianowicie gra 

Wspomn 

juz o ubostwie plansz, 

ktorych toczq si? nasze 

zmagania, ale to jest jeszcze 

jakos uzasadnione. Mic juz 

jednak nie tfumaezy na 

pi^yklad drzew" fm co 

rofofe-na planszy i najberdzirs 

przypomine wfeShfe drzewa3. 

a juz najgorzej prezentujq si? 

jednostki .(chodar ttil- 
zostawi^ na 

Do prawda 

wi?kszosci RTSow) 

bitmapy, ale 

obiekty 

trdjwymiarowe, 

jednak 

najwyrazniej 

tworcy 

pozalowali 

"face’ow" 

(trbjkqtbw, z ktorych 

tworzy si? obiekty] 

Extreme 
Jest taktyezniej... 

iiino ii juz oil jakieyos rokn liolejiiy, 
wale nie pozniycy si? oil iioiip/ciiiiicli are nzasu 
rzeczywislop w wigkszosci peceozji aulor 
p.nds'nmawBjfi koHientarzen "Mm UTS”, 
ekspiozja BTSow nie usiaje. Co 
slai'a sly 
joliio nswy piysl, Iogz nie ziwsze swiaflezy lo o 

ip, ze wonlfl w oyole zsinlepesowai si? lain 

iylulem, ppzykisdein mw lioiiilnym jest Exireine 

Tactics iipiny Praha liilei'aclive. 

U dotu: 
Kaiwleksza lalem but lest 
kiislrakcja wtassycb 

ma ludzi: plus], 

Hammerhawk i 

Bloodfox, walczE} 

ze sobq o zasoby 

umierajqcej 

planety. Klan 

Flammerhawk 

pragnie z 

uzyskanych 

surowcow 

zbudowac flot? 

ewakuacyjno- 

kolonizacyjnq, ale Zairon IV, ksiqz? Bloodfoxow, 

Fabula nigdy nie byla najmocniejszq stronq 

produkcji innych niz przygoddwki, RPG i gry 

bazujqce na faktach historycznych (choc i w 

tych 

dziedzinach 

dobre 

“story" 

nie jest 

regufqh Extreme 

Tactics nie jest w tym 

przypadku wyjqtkiem, 

chociaz niekiedy widac 

pewne przeblyski (in 

plus, co ciekawsze). 

Ottiz tradycyjnie juz 

dwa klany 

(obcych - tym 

razem nie 

uwaza ten pomyst za absurdalny i sqdzi, ze jest 

on wymierzony przeciwko niemu. W zwiqzku z 

katastrofalnym stanem atmosfery planety 

obydwa klany zamieszkujq w podziemnych 



Plusy: 
* bwtrata^8 wiasivch 

mJiiUw 
* UOiUviifttlWtt ft4ia$LU 

♦letflmteAJ 
mmt 
Minusy: 

*M]J l|(SCeJM5WS0 

kumiiUQWMiii mjartiw 

•IMttee'flwtt 
\mm* in biEqi 

-flianiafW 
""aumif 

skutkiem czego bronie, akcesoria i same 

jednostki wyglqdaj? zupelnie nierealistycznie, 

zeby nie wspomniec o ich “kanciastosci” i 

pikselozie. Jesli tak ma wyglqdac 3D, to ja juz 

jyoie bitmapy (zwlaszcza, ze w wi?kszodci 

obecnych RTSow prezentujq si? one znacznie 

atrakcyjniej niz rzeczone "3D"]. Powiedzmy 

jeclnak. ze [ostatecznie] mog? to zrozumied. 

IMiestety nie mog? poj?c, kto wymyslit tak 

"dcskonaty" "fog of war". Juz w Warcrafcie II, 

ktnry przeciez ma swoje lata, byl on przyzwoicie 

yvykonany i nie razit oczu. Tutaj plansz? 

zaslaniajq ohydne, pot?zne, calkowicie czarne 

prostokqty. Bye moze ze screenow nie da si? 

zainteresowania. Okazalo si?, ze owszem - 

jest w niej kilka pomystow nowatonskich, kilka 

zwyczajnie ciekawych, ale niestety brakuje 

tego, co przyci?gato mnie do np. strategii 

turowych z oblesn? [nie przesadzam - nie 

brzydkq, a po prostu oblesn?) grafikq. Jesli 

juz gram w RTSy (za gatunkiem nie 

przepadam, ale kilka rzeezy, min. Warcraft 2 - 

uwielbiam], to z braku elementow 

"pozagraficznych" oprawa wizualna staje si? 

dla mnie istotnym kryterium. Poza tym 

wtasnie ona wraz z muzykq tworzy w takiej 

grze odpowiedni klimat. Tymczasem w 

Extreme Tactics muzyka i efekty dzwi?kowe to 

DoSd ciekawym pomysfem ie5t:S§modzielne 
ustalanie porametrdw At popodw. Mdzna np, 
zadecydowal czy pojazd skoncsntmje ogiert na 
lednym pmciwniku szy: grdple, po jsk silnym 
uszkodzeniu zadznie wet ad itp. Moiliwygh 
ustawiert jest sporo i jest to duzy stut gry 
frozwi^zenie jest podobne do tego 2 Deadlock, 
ale ze wzg1?du ns specyfik? progremy tutaj 
ocEgrywa rstotmejszg rol?). 

Jak wigc widal dzieio Piranha ma rrtvvnte duio 
aspektflw pozytywfiyuii. co nagetywnyeb. 
Bolesne \mt tylko to, ie te nagatywne s? 
bardziej witazne, jako il grefika i muzyka to 
dementy. ktbre widafi od razu. Przy tym sam 
nie czutem si? zadowolony z gry, mimo iz 
wymteniorra plusy robily na mnie wmsnie. gdyz 

pd prostu braki w grafice zniech?cafy z ogromn? 

sil?. Przy tym nie jestem w tym przekonaniu 

samotny, gdyz to samo odezuwaly inne 

obserwuj?ce moje zmagania osoby. Totez z 

przykrosci? musz? obnizyc ostateczn? ocen? 

programu, ktory przy choc troch? lepszej 

ita wynioslaby na pewno jakies 7/10. 

JBRy w'6ej sytuacji b?dzie tylko 5 i nie jest 

to ocena rygorystyczna, co sami stwierdzicie, 

"podziwiajqc" obrazkL ■ 

Wymagania; 
Win95,16 MB RAM 

Producent: 
Piranha Interactive 

Dystrybutor: 
Piranha Interactive 
tel. 0016024910500 

Tactics to pierwszy RTS umozliwiajqcy cos 

takiego (jak glosi tekst z pudelka), niemniej 

jednak jest to znaczqcy plus tej gry. Nijak jej 

zreszt? do Cyberstorma, bo w porownaniu ze 

170 typami broni i 27 kadtubow z C2 oferuje 

ona odpowiednio pi?c i osiem [ale dla kazdej 

strony rozne]. Tak mala liezba "akcesoriow" 

powoduje, ze eliminujqc kombinaeje 

bezsensowne, dost?pny "park maszynowy" 

wcale nie jest znaczqco wi?kszy niz w wi?kszosci 

obecnych RTSow, totez rozwiqzanie z zatozenia 

doskonale jest juz tylko dobre. Przy tym podane 

ilosci nie oznaezajq, ze podezas kampanii 

b?dziemy mieli dost?pne dowolne komponenty 

juz po pierwszej misji - o nie. Najlepsze 
dostaniemy dopiero pod koniec, co w praktyce 

do kwestii czy szybszy, 
©le nie mog^cy pokonymt przopaSci i wody 
pojazd g?sienicowy. 

tegu wyczuc, ale uwierzeie, ze jest to 
wyjatkowa brzydota, ZacftwalaraBjj pudelku 
efekiy wybuchdw przez jednago i redaktordw 
podsumowane zostaly stwiaptlzaniem, ktbre nie 
wym.iga komentarza: "wygl.?daj? tak peskudnia 
jakby byly robione m Commodore** (dfa mlotlszej 
gen acji - to taki komputer, ktdry w max. 
rozo ^iczoSci 320x200 obsfugiwal 16 kolordw, 
a wieksza paleta rdwnaja si? rozdzielGZoSci o 
pole y mmejszej). 

Wyt )wany ns str&tegiach turowych i RPQ. 
gdzie jrafiks nie odgryvva tsfcotn&j roll, 
spr( walem mimp to, rny^lpc, ie by£ moze gra 
tna jednak w sobie col co warte byloby 

kolejne elementy, ktdre znalazly si? tarn chyba 
przez pomytk?, Wszystko to jest tym bardziej 
przykre, ze gro jsko taka posiada kilka 

doskonalycb pomystdw, 

Pami?tacie Cyborstorm 2 (recenzja w 
poprzednim numerzel? Rozpisywatem si? z 
zechwytem ned moiliwo^ci? konstrukcji 
wlosn&go typu poiazddw na bazie gotowych 
komponentdw, co powodowalo, ze kazda 
maszyna byta na swdj sposdb unikalna i czuto 
si? 1 nlmi osobjsty zwigzek, W zwiqzku z 
obecno^ci? w tej grze opeji czasu 
rzeczywlstego nie jest prawd?, ze Extreme 

Po lewej: 
To, Ze wlekszoSC obrazkdw 
WMzloira.lest 
mieniHtc. Wyoloda 
zBKulflE^!ejiIZreszla,a 
mm vi eiflla u 
slronacb ira wyglada 
lalaltf. nil w 
ReUVWlIttttL 
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Sensible soccer 98j 
^ownot do przeszto^ci SB_| 

oferowafa potencjalnemu nabywcy. Mafe 

piksele smiesznie ganiajqce za niewielkim 

kwadracikiem - i to wszystko. Do tego jeszcze 

tylko jeden przycisk fire, w czasach kiedy 

kazdy szanujqcy sip maniak pitki komputerowej 

powinien miec pipe rqk, aby opanowac system 

sterowania. Aie co z tego? Przeciez Sensible 

Soccer oferuje wipcej radosci grania niz 

wszystkie Actua czy FIFA razem wzipte. 

Prawdp mowiqc, wkladajqc 

plytkp z Sensible Soccer 

98 do czytnika miaiem 

mieszane uczucia. 1 & 
jednej strony ! \ 
cieszytem sip, iz 

zagram w dlugo ifflt 

oczekiwanq gierkp. 

Zas z drugiej strony wiedzialem z 

zapowiedzi, ze SS 98 obejmuje 

tylko trwajqce obecnie we 
Francji 

Mistrzostwa 
Swiata, a 

wlasciwy 

produkt 

ukaie si? we wl.zeSnju z 

Sllten^'i-2000 Te9° nie Pant>wie z GT 

recerzpnH fors? 1 hiednV^ Qraczy ti recenzent<jW) dwa razy. 

Wszak od tego jest edytor, kiika godzm 

wyt^zonej pracy i mamy gotowe prawdziwe 

sWatfy. 

Zaczqfem grac i po pierwsiych 30 minutach 

bytem rozczarowany, Sam nie wiem dfaczego 

Moze spodzlewalem sip wipkszych oraz berttoaj j 
rewnfucyjnych zmien, a more wlainie nie 

chcialem zadnych zmian tylko starego, dobrego 

Sensible? Na cale szcz^cie po owaj pdi godzi ie 

doszedfem do wniosku, ze gierka jest calkiem 

cool i przez kiika dni i nocy miaiem dy!em,t, i 
czy giercowac w Sensible czy Unreal 

(wygral, i to zdecydowanie, ten 

drugi). 

W tej chwili powinno pasc 

pytanie: jak wyglqda SS 98?- 

Hmmm... Generalnie bez 
wipkszych zmian, Nadal 

mamy widok boiska 

przedstawiony z gdry, 

ciqgfe po bcisku incm 
po calkiem sporym 

lotnisku) trochp 

chaotycznie biegajq 

mali pilkarze. Mozna I 

za to wtqczyc sobie 

powtorki w 3D, ale 

odradzam, bo sq one 

jednak miernej jakosc ® 

Na realizm gry tez 

raczej nie ma co liczyc. W 

SS 98 nie chodzi o jak 

dokfadniejszq symulacjp pilki noznej, 

tylko o zabawp. Roznice w porownaniu do 

starego Sensible'a sq raczej kosmetyczne, 

Poprawiono grafikp. Teraz pilka jest okrqgla, a 

Zbytnio to nie przeszkadza, ale ja wolp 

biegac po murawie Laudrupem niz Liudrupem, 

Dla kogos ambitnego to jednak nie problem. 

Panic i Panowie... Alareszcie jest! Co jest? niowy 

Sensible Soccer oczywidcie. A raczej jeden z 

dwftch. Tnrnz ntrzymujemy Sensibln z cyfarkami 

98, n juz za trzy miesiqce ukaze sic SS 2000. 

Pdki co zajmiemy sic tym pierwszym... 

ELD 

P 
opuiarnosc poprzednich 

sensiblow" jest fenomenem na 

[rynku gier komputerowych. Ta 

gierka ma do dzisiaj wielu swoich 

zagorzafych zwolennikow (mnie 

wfqczajqc], a przeciez tak niewiele 

Oprocz gry w Coupe du Monde mozemy 

potrenowac oraz rozegrac mecz towarzyski (na 

przyktad Polska - Belize, mecz na szczycie 

patatachow]. I to wszystko. Niewiele, ale 

przeciez rewelacyjny World Cup 98 oferowat 

identyczny zestaw zabawy. Z tym, ze w 

przypadku SS 98 nazwiska pilkarzy sq 

oczywiscie nieprawdziwe. Powod chyba kazdy 

zna*. EA Sports wykupita prawa do ich uzywania 

na wtasnosc. 

Nunrer 08/90 



zawodnicy maj^ ludzkie ksztatty. Po oczach nie 

Mdaje” juz taka pikseloza, ktora byla znakiem 

rozpoznawczym Sensible Soccer, Zwi?kszono 

repertuar zagrywek. To juz nie jest tylko jeden 

prosty wslizg i kopni?cie pitki. Pitkarze 

wykonuj? efektowne woleje, fadne gfowki, 

faule, a bramkarze - znakomite parady. Jednq 

z rzeczy, ktora bardzo podobala si? w starym 

SS bylo to, ze piika za zadne skarby nie 

chciala si? trzymac nogi pitkarze, Zepewne 

wielu z was dostawafo bialej gar^czkL kiedy 

skrecBli^cte w boky a piika w tym czasie 

toczyla si? dalej presto. W SS SB zostattSmy 

pozbawieni teg a utrudniema, b szkgda. 

tacista klei si? niczym woraczek t hutsprenem 

do nose. 

Kilka krytycznych uwag nalezy si? oprawie 

dzwi?kowej. Komentator odzywa si? raz na kilka 

akcji, a w dodatku powtarza ciqgle t? sam? 

kwesti?. Po ktoryms razie noz sam otwiera si? 

w kieszeni, a przez gtow? przelatuje mysl z 

rodzaju „wyrzud te @$# ^ &*$ gfosniki przez 

okno!1'. To samo dotyczy publiki, ktorq 

reprezentuj? jakies denne okrzyki. Wlasnie 

dzwi?k boli mnie w SS 98 najbardziej, tym 

bardziej, ze na kompakcie zostato jeszcze duzo 

wolnego miejsca (cos koto 300 mega], w ktore 

mozna bylo spokojnie wtloczyc wi?cej 

sensownych komentarzy i jakis ciekawy foniczny 

doping. Zawsze lepiej si? gra, gdy z glosnikow 

dabiega ryk tysi?cy fanow... 

lone ciekawostki? Mozne przemieszac catq 

druzyn? przeciwn? Iqczhie z goalkeeperm 

Dziwnie zachowujq si? s?dzipwie. Albo 

SEN'S 15LEFC 

i strzelania. Banalnie proste i przyjemne. Nie 

zmienito si? tez nie w opcjach trenerskich. 

Czyli nadal jedyne co mozemy ustalic, to 

sklad, ustawienie, taktyk? na ofensywn? 

It AM IAUIL* 
jgyF-vT> 

Czas juz chyba na mate podsumowanko. Duzo 

narzekatem w tej recenzji na Sensible Soccer 

98, ale prawd? mdwi?c troch? 

niesprawiedliwie, Ta gierka naprawd? jest 

dobra, tyle tylko, ze za trzy miesiqce wyjdzie 

Sensible Soccer 2000 i o SS’98 nikt juz nie 

m 

Cfl! 
Oat* lilt 

LUSRtM fIVTUKf UJ1 -< *■ COACH * 

szastaj? na prawo i lewe czerwonymi 

kartkami za nic. albo brutalne feesy od tylu 

pozostaj? bez reakcji, Catkiem jak na Coupe du 

Monde, Mam takze pevwne zastrzezenia co do 

dynamizmu gry. Jak dta mnie jest to ciut za 

wolne. Moze to tylko zludzenie, ale tak 

wlasnie mi si? wydaje. Za to system 

sterowania jest dokladnie taki sam jak w SS, 

czyli doskonaly. Do gry potrzebne s? nam 

cztery kursory i alt, ktory stuzy do podawania 

b?dz 

defensywn? i lamac 

palce na klawiaturze. No, ale SS 

98. nie jest przeciez 

menadzerem. 

U dotu: 
Teraz pitka jest akrqafa. a 

zawodnicy ludzkie kszlally 

Plusy: 
- uraslUalwd 

jjrztfeiiie 
• SepslMe idlest 
• OMowanMIi 

^Udinbrakfemreaiizttiu 

• mullHEi caplue 
jKhwek" IcfiecMei 

Minusy: 
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mm 
* ftNiaftltinepwiMii 
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Ocena: 

7 

b?dzie pami?tat. Ja rdwniez, a i autorzy pewnie 

szybko zapomn? o tej grze wydanej tylko po to, 

skorzystac z koniunktury na Mistrzostwa 

' Swiata. Taki jest ten swiat. W koncu na 

cedeczku z SS 2000 na pewno znalazfoby si? 

miejsce na zawartosc SS 98... Tyle tylko, ze 

ktos przeciez musi zarabiac na graczach. 

A jaka jest sama gra? Fanom SS na 100% si? 

spodoba, gorzej z tymi, ktorzy kochaj? w grach 

jak najdokladniejsze odwzorowanie zachowania 

pilki i pifkarzy, Na cos takiego nie powinni liezye 

Ale to jest cata zaleta SS - ona jest 

przeznaczona dla ludzi, ktorzy zamiast 

koncentrowac si? na dziesi?ciu przyciskach w 

World Cup 98, wolq prost? i iatwq rozgrywk?. 

Ot, takq na upalne, dtugie dni. 

P.S. Wszyscy ci, ktorzy maj? dose zdzierania 

kasy z graezy z okazji Mistrzostw Swiata we 

Francji, powinni odj?c od oceny koncowej jedno 

oezko. 

Preducent: 
GT; INTERACTIVE 

Wymagania: 
I’tM. 16MM.CDi2.WIN 
95,SVGA, karta muzyezna 

Dystrybutor: 
L E,M. 
TEL (022) 6428165 

Internet: Utlp./Av^w'.ymsiblasolkare coni 
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rSpellcross - 
1.. Ostatnia bitwa Ludzko^ci 

ZaniiR przejdziemy do konkrelfiw, przeczirtajcie 

naslepujqcy leksl: „Ziemia na przetomie 

tysiqclecia. Pradawne sity magii zaalakowaty 

Ziemie gnoZqc jej zniszczenlan. Mordujqca hordy 

Chaosu, stu2|ce Dpoglaj Stronia lamia wszalki 

opfir, Siejq atrach i panlkg pad oslonq ggataj 

mgly. Caly dwiat stanqt w plomianiacli. 

Ustanswienie Sojuazu Jest nstalnlq Jskierkq 

nadzlel. Armia, ktdra przetrwaly z determlnacjq 

przygotowujq ally oporu. Magla zapanawala nad 

Mem, a zmarll powstajq i gpobAw. Czy jest 

szaoaa aa przetrwaale? Rozpoczyna sig ostatnia 

bitwa". 
Mac Abra 

Ostatnia bitwa 

rzmi to mniej wi?cej tak, jak 

standardowe wprowadzenie do gry 

RPG. Czyz nie? Ale nie dajcie si? 

zmylic. Co jak co - ja komputerowe 

RPG omijam z daleka (chod czasem 

lubi? sobie pograc w sesje w gronie 

dobrze dobranej druzyny, z Judzkim" Mistrzem 

Gry). Natomiast uwielbiam strategie. I skoro juz 

wziqfem si? za t? gr? - nie ma mocnych, to musi 

bye tytut z tego gatunku. I jest! Firma TopWare 

zrobifa mi przyjemnq niespodziank?. Spellcross - 

Ostatnia bitwa to dobra, rozgrywana w turach 

strategia, ktora niewqtpliwie trafi w gusta tak 

fanatykdw serii X-Com.'jak i tych, ktorzy lubi? 

zabawy osadzone w swiecie Warhammer 

40.000. Nie oznaeza to, ze jest ona w 

jakikolwiek sposob pokrewna obu seriom - ale 

kazdy, kto zasiqdzie przed monitorem, szybko 

wyczuje pewne podobieristwa. Nie jest to - bron 

Boze - zarzut o plagiat. Moim zdaniem slowaccy 

ttakjest!) autorzy gry wprawdzie inspirowali si? 

oboma cyklami, ale ograniezyio si? to do 

U dotu: 
Grallka moze nie Jest 
nadzwycza|na, ale catklem 
sympalyczna. 

Zacznijmy od tego, ze jest w 

100% spolszczona - tqcznie z 

instrukcj?, odzywkami 

oddzialow (fajne!) i wszystkimi 

tekstami, objasnieniami ikon i 

napisami w grze. To cieszy, tym 

bardziej, ze 

jakosc 

tlumaczenia 

jest 

ogolnie 

wysoka. 

Wprawdzie 

tu i tarn 

mo^na 

natknqc si? 

na jak?d 

literowk? czy 

niezbyt 

szcz?sliwe 

sformuiowanie (vide chocby cytat na poczqtku - 

„przygotowuj? sity oporu" itp.) ale nie s? to 

specjalnie raz?ce usterki. Osoby podktadajqce 

gtosy pod oddzialy stan?ly na wysokosci zadania 

i jest to robota na medal. Po raz pierwszy (no, 

nie licz?c Ksi?cia i Tchorza) siyszatem speeche 

po polsku, ktore nie 

drazni? i nie robi? 

niezamierzonego 

przeniesienia ogolnego 

schematu i klimatu tych gier, 

a nie do mechanicznego 

..zrzynania". No coz, maj? 

Polacy swego Glasha 

(rowniez tu i tarn 

nawi?zuj?cego do klasyki), 

mog? mied Stowacy 

Spellcrossa. I jak mowi? 

nasi bratankowie - to je 

chutne! Graj?c w 

Spellcrossa „ja sem 

vyrajcowal" - co chyba nie 

wymaga tlumaczenia. Gra 

jest cool, i to z paru 

przyezyn. 

Po dokonaniu wyboru strony (che che) szybko 

si? przekonujemy, iz gra tqczy elementy strategii 

typowej raez^j dla RTS z 

rozbudowan? 

X 
v.V 

przykrotkiego 

i mato 

wyrafinowanego 

(scenariuszowo) 

interka mozemy 

juz brad si? do 

dzieta... 

Ale, ale - wy jeszcze 

nie wiecie do kodca, o co 

chodzi w grze. Sprawa jest prosta. Wcielamy 

si? w dowodc? Sojuszu, Johna Alexandra i 

musimy stawid czola sitom Chaosu. Wprawdzie 

fakt, ze oprocz orkow zaliczamy do nich takze 

demoniezne elfy, moze nieco dziwic - ale co tam. 

Przed wami ponad 1QD (!) misji pol?czonych w 

jerdnq wielk? kampani?. I tu maty zgrzyt. Po 

pierwsze nie ma mazliwo^ci grania w 

scenariusze solowe. Musimy, chc?c czy nie, 

przechodzic misje po kolei. Ponadto brakuje mi 

mozliwosci wyboru strony. Tzn. jest - mozesz 

grad czym chcesz, pod warunkiem, ze chcesz 

grad ludzmi;-). 
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x-comowskq" opcjq prowadzenia prac 

badawczych, wynajdowania nowych rodzaju 

broni ofensywnych i defensywnych, 

przeznaczania kasy na badania, 

upgrade'owania jednostek itp. Tu jest tak 

wjele mozliwosci, ze az trudno mi to opisac, 

poniewaz zaj?toby mi to tyle miejsca, ze nie 

zmiesciibym tu juz niczego innego. Wierzcie 

wj^c na siowo - jest tego duzo i w dobrym 

stylu. Przy czym tymi zboznymi czynnosciami 

zajmujemy si? w momentach, gdy koriczymy 

kolejne starcie, ;a nie zacz?lismy jeszcze 

nast?pnej potyczki. Szczegolnie wazne jest 

zbieranie informacji o wrogu, poniewaz na 

poczqtku jest to )penemy unknown" (prawda, 

ze tadne skojarzenie?] i dopiero w miar? 

uplywu tur b?dziemy mogli w pelni poznac 

jego siabe i mocne stro/iy i odpowiednio do 

nich wypracowac taktyk? dziatania. A skora. j 
juz nawijam o wrogu - uwazajcie, on apr&jz 

klasycznych dla strategii dzialan i systg 

uzbrojenia (piechoto&jyGgika piechoi 

maszyny bojowe - wpffljtate meco 

archaiczne, wilcza kawalenWfciiiiiiktyle; *4 

ze po stracie leldzctiw Mwierzch 
nadal; sq nawet j 

tez.. rnagi^ Za jej ponr 

nas jakqs przyzwolj 

(powiedzmy - tviq 
naszych umocnieri -'fl 

tutaj dost?pne). Nie wii 

takie dose rzadko spatyl 

(vide Fantasy General] eafkSi 

coraz 

zdobywamy 

acz nie ng 

punkt 

J inne da, 

Nie 

IT w reiome 

tfikacje tez st 

k warn. ale mi 

forozmaieenie 

mwodoba. 

■ 

MdV 

rozbic 

regimentami, i stawiac na ich 

czele dowodedw roznych stopni 

(ci zas wyst?pujq na polu bitwy 

jako osobne jednostki, a ich 

smierc ma oplakane 

konsekweneje]. 

Dobra, pora na omowienie wrazen 

wizualnych. Sq ogolnie 

zach?cajqce. Jedli podobala warn 

si? oprawa grafiezna Final 

Liberation, to wiedzeie, ze 

SpeElcrw moze bez kompleksdw 

BtanqC iniq w zawody, a pod 

Wieloma wzgl?dami wyjdzie nawet 

i Carczq ^jtakich pordwnan. 

Pnsjfctyczfue nie mozna si? (no 

chyba, ze m sit?) czepic do 

zadriego elementu grafiki. Teren 

jest trdjwymiarowy j przyzwoicfe 

ofeksturowany. mapa zbudowana jest gg 

(Swadratach (czyzby zmierzch heksdw 

czasem daje si? odezud (nadmiema 

..geometryzaeja" lasiy^y wzniesien), ale w 

njczym nie przeszkadza. Pewmer ze nie sq 1 

jakied szczyty Brtyzmu.., ale w sumie jq 

lostki obserwSPijfKf rzucie 

. CD 

Elemeqty RPG sq tez wyrfliriiii 

oglqdaffiy sobie charakterysr 

Punkty i pozromy ttogwiadranifi; 

bonusy przy ataku i obronie w daj 

(czy przebiwko okreglonym typoi 

wroga)... miar? rajgfpki a 

loziom^wtajemnic 

■e umiej?tnosci. Cfi 

pomyslern jest ce 

punkty przeznac 

[niej 

inrcTddzialy 

mm*rszy w ciqgu tury, wyjjorzystujqc 

duzq ilosc PA, i dzi?ki temu sq sllniejsze od 

teoretyeznie mocniejszych, ale wolniejszyeh 

oddziatdw. Nie ma lekko - mozesz co prawda 

zaatakowac i odskoczyc na bezpieczny 

dystans - ale to wszystko. Zresztq mobilne 

Jednostki przydajq si? do innych zadaii; w 

czasie rozgrywki mapa przysloni?ta jest 

"dymem" (fog of war) i na poczqtek warto jq 

pnzeczesac, by zlokalizowad siedziby wroga i 

miejsca, w ktorym staejonujq jego oddzialy 

tpolecam tu hummera - czyli lekko 

°Pancerzonego jeepa z karabinem 

Naszynowym). W sumie jest okoto 70 

p°dzajdw bojowych dla obu stron. Co wi?cej, 

^ozna je tqczyc w wi?ksze formaeje bojowe 

zwane 

Jd^my 

Ttiozliwa jest 

ntDCjB kilku roznych wyrenderowenych 
OEJejkfSprezfntLijqcych dany odffKak a n& 

iyczOTie dostaniemy obszerny rys histo, 
:zqcy daregaxodzaiu uzbrojenie. 

jest z Mp!choti natural: 

:ui#rmacjSsfi. raezej 
izeSHftzfefSCTirrip ze jesccam okolo1 

10 klatek, nie sq speojaln| porywajqce.,1 

o. ujdfw tfcku. Nawiasem mdwiqc, mozemy 

iobie ustawid kilka trybbvyiorpszania si?, tak 

Jch. jak i wrogichjjddtialbw - tzn chodzi 

|ip pozionranimacji ruchu: od plynnego do m 
:ego. Podobny zabieg mozemy w JM 

do^olnym momencie zrobic z rozdztelczo® 

nbrazu (od 640x480 do 1024x768 ale tylko 

w 256 kolorachh 

Muzyka zapisana jest w formie audio. 7 

tematow jest odpowiednio mroczno- 

militarnych, by stworzyc l,g?stqN atmosfer? i 

nie przeszkadza nam zbytnio, ze sq one w 

sumie dose podobne i raezej niezbyt 

rozbudowane melodycznie. Mitosnicy muzyki 

elektronicznej z lat 70-tych poczujq si? dose 

swojsko... Efekty dzwi?kowe reprezentujq 

podobnq klas? - dobre, choc nie nadzwyczajne 

(nie liczqc ..spiezdw" - te sq bardzo dobre)> 

Al wroga natomiast dose wyraznie odstaje od 

reszty gry. Nie urazajqc mitosnikow RTS - 

wrog prezentuje taki wtasnie typowo „rts- 

owy", malo wyrafinowany sposdb ..myslenia". 

Tworzy silne grupy - i czeka. Ew. atakuje 

falami. W obu wypadkach mozna dose prosto 

robic komputer w bambuko", wysytajqc 

np. jednq jednostk? na 

wabia albo kryc 

si? za naturalnymi 

przeszkodami i 

masakrowac 

atakujqcych. 

Co nie 

Plusyr 

er^iawir^) 
^nJuptJka 

«O&bre paLskPe si««cbe 

Ulldiiiifslirviiipiiill 
.^lentairhia^ 

•Kllfciwlmifdiaifim- 
hcvch pomvslim 

* Klskl b wviaissFa 
miewe 

Minusy: 
*l¥lha Irrb kiSiUejnll 

'BMiaNtwflttLWylHfi) 
stni! 

-SacreJ sretfnia nntiyiia 
-CMMisiMfcii 

-iralmrifwsfdcl 
* Mann Al wroga 
* Kll «DtU 

Ocena: 
-ACTIO* 

Producent: 
JftC InicFaclivc 

Wymagania: 
406/100.12 Mb Ram, SVGA, 
karta muz, CDx4, Win'95/DOS 

Dystrybutar; 
Top Wire 
Icl.fm2j3212 

Internet; ianp://wnfw.io[iiwa^.pt 

Spellcross - Ostatnia Bitwa jako ealose 

prezentuje si? zach?cajqco, mimo ii nie jest 

pozbawiona kllku wad (np. nie mozna wyzraczad 

trasy przemarszu na dalszy dystens j oddzialy 

ekcepUqq polecenia, ktdre mogq wykonad tylko 

do momentu wyezerpenia si? aktualnej ilo^ci 

PA). Okazuje si?, ze Czesi i Slowacy oprocz 

wspanialego piwa mogq nam tez zaoferowac 

calkiem dobrej jakosci gry. Jesli wi?c lubisz 

rozbudowane, ale jednoczesnie niezbyt 

skomplikowane strategie z wqtkiem 

..menadzerskim", Spellcross jest w sam raz. I 

jesli b?dzie w tradycyjnej topware’owskiej cenie 

- no to nie ma co si? zastanawiac. To je ono! 

" Tnlamym gra jest prostacka. 

bujci^jprzeidc, powiedzmy z 10-15 

Sami zobaezyeie, ze 

patrzqc okiem 

Jada jakie11, 

sifach po obu 

e takie baty, ze az 

. A co gorsza, nie ma tu mozliwosci gry przykro. 

w sieci. 



Gra sklada si? z 6 kampanii - po 3 na Rosjan i 

Niemcdw, po jakies 20 scenariuszy na kazdq, 

Sporo! Troch? dziwi, ze pomini?to tu calkowicie 

udztal USA i Anglii. Ale byd moze wynika Eg i 

tego. ze dpktryna wojenns obu kraj^w zakisdab 
ze czolgi sUiz^ raczej do wspsrda piecboty, nil 

jako samodz'retna 
site uderzeniowa? 
Tym samym nie 

byfo zbyt wielu 
momentow, w 
ktorych pancerne 

zagony zachodnich 

aliantow scienaly si? 

z takimi samymi 

:;formacjami spod znaku 

swastyki. A tak w 

sekrecie - ciekawiej gra si$ w 
trybie kampanii NiemcTOL Chodby 

dlstego, ze Iw zaleinoSti od wybdru kampanii! 
powafczymy i w Europie fnp. 1939 - PofSfka)* jak 
i w Afryce - w ramach Afrika Korps.-;Gd^juz 

dzialonowy itpj oraz obserwowac akcj? z kilku 

uj?c kamery [czyli standard]. 

wiele, wiele wspolnego. Po tym 

przydlugawym wst?pie pozwol? sobie 

nie zawracac warn wi?cej glowy 

dygresjami i wziqc si? do robotyl 

W przeciwienstwie do iPanzera, w Panzer 

Commanderze mozemy zasiqsc za sterami wielu 

typow czolgow, pochodzqcych z 4 roznych 

krajdw:.ZSRR, Anglii, Niemiec i USA. Nie 

pomini?to praktycznie zadnej wartej uwag 

maszyny. SqTygrysy (hurra!] i to nawet 

Krolewskie, Panteny w wielu/odmianach, rozne 

mutacje PzKmpfW IV. Rosjanie oferujq T-34 (tez 

sporo modeli], KW, IS-2. Amerykanie nie gorsi:^'1 

r ozmaite wersf Shermandw, Pershingi, M24 
Chafes. Arglicy - Matyldy, Cromwelle, 

Churchille itp. Naprawd? jestw czym 

powybierad - sumie 24 Msterowa!neM meszyny! 

A ponadto w pojawia si? wiele 
Jodatkowych odmian broni, kttirymi wprawdzie 
fun mozemy si<$ poslugiwad * ale nalezy docenti 
i* otfecnodc Ichocby Jadgpanther, Achilles, 
cannery... a lost nawet i ictnictwo!). Mozemy je 
sutfe ladnie wyrenderowane, poogj^ w 
specjalnej encyklDpedii sprz?tu - z dowoinegc 
uj?errt, »gote lub w kamuflazu + przyzwoity, 
m skrotowy opis Moze znalazloby si? tern 

par? detail, ktorych mozna si? czepic (np. T34/ 

np. chcemy posiadac nielimitowanq amynicj?, 

odpornosc na pociski wroga etc. Natdralnie., irh 

bardziej sobie ulatwimy zycie, tym mairiy nizszy 

ranking, wedle 

ktorego oceniane sq 

nasze dzialania... i 

tym mnlej 

przyjemna zabawa. 

-No, chyba,ze.zalezy 

Warn wyrqczhie’ha^1 

tym, by sobie 

pojezdzic i 

postrzelac do 

wroga - wtedy jak 

znalazl. W czasie 

gry mozemy 

przeiqczac si? na 

wybranego czlonka 

zalogi (mechanik, 

r Panzer Commander j 
Shermanv, Pantiery, T-34 

Zanim pi'zejile ilo rBcenzji iiajiiowszej 
zrecznDSciowo-symnlacyjnej yiei'ki z SSI, 

swiatDwej, muszy poskarzyc sip nieco na 
zwyczaje paniijpce w rartahcji. Owszani, 
ppzyznajp, zdarzylo mi sip zMecenzowac par? 

Mimerow taniu iPanznp'44. Polraklowalaiii to 

jako zwykly skok w kok i pnilnbnie jak bohater 

Jatalnego zauroczenia" nie przypuszczalem, 

jakie bpdplego konsekwencje... 

Mac Abra Zatem gdy w redakcji pojawila si? gra 

Panzer Commander i z wysokoSei 

bsurka Naczelnego padlo zfowrogie 

f?] pytanie F1nooo, kto to we2mie\ 

przezylem inafy szok, gdy nagle 

irjrzalem celujqce we mnie, niczym 
lufy czolgowych dzial, palce wi?kszosci 

redaktordw (i redaktorkiL „A bo to II wojna, 

twoje ulubione czolgi i si? na tym znasz" itp. Ech 

- nec Hercules contra plures, czyli „i Herkules 

d***, kiedy ludzi kupa", Aby troch? sobie 

ufatwic prac?, postanowilem przy opisie tej gry 

dose cz?sto odwolywac do iPenzer'44t 

poniewaz obie prcdukcje majq m sobq 

85 posiada tylko jeden wlaz w 

wiezyezee, ta zas ma nieco dziwny 

ksztalt.J, ale ogolne wrazenie jest 

pozytywne. 

Sama gra jest zr?cznosciowq symulacjq (z 

wyraznym 

akcentem na 

„zr?cznosciowq"], 

tym niemniej 

mozemy sobie 

podowodzic 

plutonem 

czolgow w wielu 

rozmaitych 

misjach i 

kampaniach w 

latach 1939- 

45. I tylko od 

nas zalezy ilosc 

elementdw 

zr?cznosciowych. 

Sq wprawdzie 

odgornie 

zdefiniowane 

trzy poziomy 

realizmu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w 

odpowiednim menu samemu ustalic sobie czy 
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lestesmy przy kampanii w Polsce... Przezylem 

lekki szok, gdy odkrylem, ze gra prezentuje... 

alternatywnq wersj? historii! No bo widz? z 

fjaleka cos, co przypomina polskie 7TR a gdy 

podchodz? na dystans 

skutecznego ognia, to 

okazuje si?, ze noszq 

one,,, francuskie (!) 

(jznaczenia. Czyzby 

walczyl u nas 

f. ancuski korpus 

e-i;spedycyjny?! , 

i'mmm... No, chyba ze 

u to potomkowie 

r jlnierzy WielkiejArmii 

i czasow Napoleona ;-). 

A>bo jest to genialne 

posuniqcie polskich 

ciowodcow, celem 

obifizenia morale 

ntauiieckich zolnierzy? 

Jesli tak, to chyl? 

c.-ola, bo efekt 

psychologiczny faktycznie jest duzy! Z 

wrazenie zapomnialem nacisnqd spust i po 

civwili skwierczalem we wraku maszyny... 

* Oprdcz kampanii mozna tez grab w 40 

solowych misji (po 10 na kazdq nacj?L To tez - 

Bfblecam Niemcow i ich arcy-asa, Wittmana, 

F sivnnego mjn. z masakry angielskiego 

Mrryimentu pancernego (jest misja, ktora 

odtwarza te wydarzenia). Sq tez misje 

Bpititiplayerowe (ponad 10) i - dla maniakow - 

^ edytor scenariuszy. Oceniajqc misje i 

•kampame jako calosc, znalazlem w sumie tylko 

d o wady. PierwsfB lest doSd powazns. Ot6i 
1 w rybie.. kampanii przy przezbrajaniu si? na 

n odmiany czo!g6w, zupelnie nlezmurniaiy 

jest fekt, IL. wrez ze zmia'n$ czolgu traclmy 

b doSwiadczonq i nagradzanq medalemi 

■kogfr zysfcujqc w zamian jakiehS 

,,r- czawikow". Czyzby czolgisci byli na stale 

pi. yspawani do swoich stanowisk? Jest to 

be^sensowne i stawia graczy przed ciqgfym 

1 B\ 'matem typu: ..doswiadczona zaloga w Pz- 

IVh czy zoitodzioby w Krolewskim Tygrysie”? 

F KEi’ mo wszystko radz? wybrad drugq opcj?). 

bunkry, dziala, kaemy czy transporter 

opancerzone - ale to nie to samo. Tym samym 

kaemy czolgow pefniq w tej grze zasadniczo 

rol? dekoracji, bo praktycznie nie ma celow, 

BV'" nioze wyniklo to z faktu, ze elitarna ekipa 

w Swietnym czofgu = banalnie proste 

Zyticzanie kolejnych misji - ale rozwiqzanie 

tB8Q dylematu zupeinie nie przypadlo mi do 

(Jl|stu, Drugq wadq jest fakt, ze piechota w 

tRi grze praktycznie nie wyst?puje na polach 

Owszem, natykamy si? cz?sto na 

ktore mozna by z nich sensownie ..ugryzd", 

Zwykle lepiej walnqc jest odlamkowym, niz 

pykac z karabinow,,. 

Inne wady? Nie wiem czemu, ale czasem 

natrafiaiem na momenty, w ktorych po prostu 

nie moglem przejechac czolgiem przez - 

teoretycznie dost?pny - teren, Np. w 

kampanii w Afryce, w pierwszej misji, 

sprobujcie przejechac pod pierwszym 

napotkanym mostem... Wrazenie jest takie, 

jakby ktos postawil tam niewidzialnq scian?, 

mi mo iz wszystko wskazuje, ze powinnismy 

sobie przedefilowaG pod filarami i pieiniq na 
ustacli (to irasztq nie jest jadyny taki 

wypadBkS. Denerwujq mnie tez kamienne 

murk! we Fraiicji - jadqcy zpeinq pr?dkodciq 

Tygrys nie moza ioh steranowaS co jest 
skrajnym idiotyzmem. Co - z betonu 
zbrajonego je zrobili, czy jak? 

Dose zolqdkowania. Pomowmy o czyms 

przyjemniejszym, np. o wrazeniach wizualnych. 

Powiem tak - lepsze niz w iPanzer’44, choc 

nadal nie na takim poziomie, jakiego bym : 

oczekiwal, patrzqc np, na 

tor bo oferujq niektore 

teymulatory lotu. W Panzer I Commander widac juz na 

szcz?scie roznic? pomi?dzy 

wersjami gry na 

akcelerator czy bez - nie 

| trzeba si? zastanawiac „na 

co ja wydalem tyle kasy?"., 

Widoki sq przyzwoite, teren 

bitew stosunkowo 

urozmaic.ony (szkoda, ze nie 

pomyslano o dodaniu 

efektow atmosferycznych). 

Eksplozje calkiem 

widowiskowe, choc 

przydaloby si? wi?cej 

bajerkdw przy zniszczeniu czolgu - odlatujqcq 

wieza, efektowny grzyb ognia przy wybuchu 

amunieji, wyskakujqca zafoga itp. 0 tym 

niestety nie pomyslano... 

Niemcow i aliaiitow 

Tiger 2 (zwany takze Krdlewskim Tygrysem), 

To chyba w ogole najlepszy czolg tamtych czasow i gdyby 

Niemcy produkowali go rownie masowo jak Rosjanie T-34, to kto 

wie jak potoezylyby si? losy wojny. Uzbrojony w najlepsze dziato 

p-panc II wojny, kal. 88 mm (wersja „dlugolufowa", poprzednia 

wersja Tygrysa miata dzialo o krotszej lufie) i pot?zny pancerz 

sialy groz? na polach bitew, praktycznie niemal do korica wojny 

nie majqc dla siebie powazniejszej konkureneji, W tej grze stawic 

mu czola moze tylko Pershing i IS-2. 

IS-2 (Jdzef Stalin! 
- czolg skonstruowany przez Rosjan specjalnie do walks i 
Tygrysami i Tygrysami 2. Wprawdzie jego (nieobecna w grze) 

wersja IS-3 byla duzo lepsza od IS-2, ale i tak dzialo 122 mm i 

gruby pancerz czyniq go trudnym „do ugryzienia" przeciwnikiem 

dla niemieckich czolgow, Nie jest najszybszy... lecz to nie 

szybkosc miala bye jego atutem. Za to pamiptajeie, ze nie ma 

zbyt duzo amunieji. 

Pershing 

- wreszeie porzgdny amerykanski czolg, ktory mogl bez problemu 

walczyd z Panterami i Tygrysami. Dzialo 90 mm, przyzwoitej 

jakosci pancerz.,. ci, ktorzy mieli okazj? walczyd Shermanami i 

przezyc. na widok Pershinga pewnie zanosili modly dzi?kczynne 

do konstruktorow. 

- wlasciwie trudno tu uzyd slowa „najlepszy"Brytyjskie czolgi 

byly po prostu mierne - jesli nawet mialy przyzwoity pancerz, to 

niwelowaly to ich kiepskie uzbrojemem i/lub fatalna pr?dkosc 

Firefly jest akurat o tyle wyjqtkiem, ze jest dose szybki i posiada 

dobrq 17-funtowq (kal. 76 mm) armat?, ktorq od biedy mozna 

zwalczac Tygrysy i Pantery, Niestety, cieniutki pancerz nie 

stanowil dobrej ochrony przed ogniem wroga. A tak w ogole, to 

jest to po prostu zmodyfikowany omerykafiski Sherman i tyle. A 

o Slmrmanach mam swoje - bardzo mepochlebne - zdanie... 

Plusy: 

mlsll 
•DDialleSCdoslmch 

dla araeza maszyn 
•BwitluettiasinBla 
•Szczeiidliwo 

-KampaDle lylkoilla 
Ros]anlNlsfii£flw 

• FriJita/lwPfllscew 

•OntolnlittMly 

mimt rairrU bEb do 
ptanls 

□cena: 

"7 

FX - muzyka gra aobie tylko w menu i nie budd 
enlGcjf Budzr je m to d^wi?k - w tym 

i*jipierwszokla^ne* speeche w wielu j^zyksch, Za 
efekty dam co najmniej 8/10! Sterowanie - 

odpalilem gr? i z marszu wziqlem si? za zabaw?. 

Znaczy si? - nie jest zle, nie trzeba pracowicie 

wertowad manuala i robic sobie sciqgi na 

monitorze. Zresztq jest to w koricu 

zr?cznosciowka z elementami symulacji, a nie 

rasowy symulator, Nikt nie powinien mied tu 

wi?kszych problemow. 

Summa summarum, Panzer Commander jest 

grq dobrq, wartq polecenia maniakom czoigow i 
II wojny swiatowej. Symulatorow czolgow z tych 

czasow nie jest na tyle duzo, by moc przesadnie 

grymasic - a'na ich tie Panzer Commander 

wyglqda OK. Co jednak tym samym nie znaczy, 

ze jest to produkeja, ktora wywola wytrzeszcz 

oczu graeza. Ale jest w porzqdku, nie nuzy, 

pozwala zapomniec o otaczajqcym nas swiecie. 

Czego wipcej wymagad od gry? 

-r- 
Producent: 
SSI 

Wymagania: 
PI 33.16Mb Ram, Win95 
SVGA z 2 Mb Ram, CDx4 ’ 

Dystrybutor: 
Opiimus S.A 
lei. (018) 437797 

Internet: hllpy/www, ssionline.com 
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Eidos zaalahowal ponownie. Pd ukazaniu sip 
drugiej czpsci Tomb Raidona onaz zdpdz po nim 
dajpcych sip slyszafi popishiwaniacli na tamat 
trzeciej Lary C., a takze po wydaniu Fighting 
Force, ostawiona firma wypu^cita na potki 
sklepowe kolejny produkl: Deathtrap Dungeon. 
Gra, ktora ma stad sip kolejnym szlagierem 
Eidosa, sipga do zamierzchtych czasdw lat 
osiemdziesiptycli, kiedy to na biurkach krdlowaly 
osmiobitowce, a w ksipgarniach obok 
tradycyjnych gier RPG sprzedawano rAwniez 
ksigzki z gatunku Fighting Fantasy. 

Jaspin 

U gory: 
Maly smaczekchce sle 
zaprzyjDznie. 

czywiscie widok zapefnionych 
ksi?garn czy wr?cz 
specjalistycznych sklepow 
poswi?conych wydawnictwom RPG 
w latach osiemdziesiqtych byt w 
naszym kraju praktycznie 

niemozliwy, ow blogi start ksi?garskich i innych 
polek utrzymywal si? w krajach „obrzydliwych" 
imperialistow, wsrod ktorych fanow RPG bylo 
cafkiem sporo. Zresztq mniejsza z tym. 
Deathtrap Dungeon opiera si? na jednej z 
ksiqzek gatunkowo zaliczanych do Fighting 
Fantasy, ktory z kolei jest dalekim kuzynem 
tradycyjnych RPG (niektorzy po tym 
oswiadczeniu mogq poczuc nieodpartq ch?c 
zlinczowania mej osoby, ale mnie to nie 
rusza.J. Owe ksiqzki czytalo si? (nie wiem czy 
one jeszcze istniejq, stqd czas przeszly) w nieco 
inny sposob niz pan Bog i nauczyciel przykazal, 
czyli od strony pierwszej do ostatniej. 
Bohaterem opowiesci stawal si? czytelnik i po 
przeczytaniu danej karty swej powstajqcej 
dopiero historii, musial wybrac jeden z kilku 
wariantow zwiqzBnych ze swymi dalszymi 
czynami. W zaleznosci od decyzji byl 
uprzejmie proszony (chyba przez narratora) o 
przejscie na stron? o odpowiednim numerze, by 
zapoznac si? z dalszymi losami swego 
jestestwa. Tyle, jesli chodzi o bardzo ogdlnikowe 
wyjasnienia, natomiast Deathtrap Dungeon byto 
kiedyb wlasnie tego dziwnego rodzaju ksiqzkq - i 
jesli wierzyc naszym babciom i dziadkom z 
Ameryki - dose popularnq. 

Tworcy Eidosa wpadli na ten doskonaty pomysl, 
aby przeniedd jeden z takich przebojdw dla 
„oldbojdw" na ekran komputera i zobaezyd, co z 
tego dalej wyniknie. W kodcu w dzisiejszyeh 
czasach wszystko (no, prawie) konwertuje si? 
na bity, wi?c dlaczego nie sprdbowac tej 
sztuczki z seriq Fighting Fantasy? Czy Eidos 
wykonal swdj kolejny siedmiomilowy krok w 
dziedzinie szeroko rozumianej komputerowej 
rozrywki, czy po prostu stanql kamieniem w 
miejscu (a moze i si? cofnql?)? Pierwszy rzut 

oka na Deathtrap Dungeon sprawie 
na graezu calkiem przyjemne 
wrazenie, ktore spowodowane jest 

PJdunegon-keeperowatym" intrem. 
Spora dawka doweipu, dwietnie 
wykonana animaeja postaci, lochy 
i potwory, oraz czadowa ostra 
muzyka to cechy, ktore tworzq 
porzqdny wst?p do gry fantasy, i 
wlasnie tak si? stalo w 
przypadku Deathtrap Dungeon. 

Troch? si? mozna 
posmiad, zachwycic 
si? pracq grafikow i 

przede wszystkim 
dowiedziec si? co nieco o majqcej si? 

rozegrac przy naszym udziale akeji. Mi 
nawet przyszla do glowy ch?tka na 

..zripowanie” i oddzielenie wprowadzajqcej 
animaeji od programu, by przechowac jq 

na pulpicie, w kazdej chwili gotowq do 
odpalenia. Przynajmniej do nast?pnego 
formatu twardziela. 

Niewielkie podobienstwo intra tej gry do 
tego z Dungeon Keepera, nie oznaeza, iz 
wn?trze b?dzie zwiqzane linq okr?towq 
bqdz chociazby nitkq z zarzqdzaniem 
chmarq bardziej lub mniej udanych 

kreatur. Tutaj musimy stanqc po drugiej 
stronie barykady i wystqpic w roli 
eksterminatora nieludzkich postaci. Nalezy 
dokonac wyboru pomi?dzy napakowanym 

Deathtrap Dungeon 
I nnhv i potwor 

sterydami oraz zelastwem, niewqtpliwie 
bohatenskim Chaindogiem, a wiotkq, zwinnq, 
lekkq, bardziej rozebranq niz ubranq, rownie 
heroieznq Red Lotus. I tutaj jest miejsce dla 
mojej pierwszej mafej uwagi. Dama o 
wdzi?cznym imieniu (?] Czerwony Lotus 
przywdziewa nadzwyczaj skqpy stroj, ktory w 
najbardziej wybujalej (wyuzdanej) wyobrazni 
przedstawicieli plci m?skiej nie nadawalby si? do 
penetrowania nadzwyczaj niebezpiecznych, 
naszpikowanych potworami lochow. Lara C. przy 
tej pani z Deathtrap Dungeon wyglqda jakby si? 
wybierala na Sybir lub Antarktyd? w srodku 
szalejqcej tarn, zabojezej zimy. Jestem niezwyklg, 
ciekawa, czy w przyszlosci aktorka wyst?pujqca 
w roli pani Lotus (tak jak stalo si? to w 
przypadku ..uczfowieczenia" Lary), zgodzi si? 
zalozyc w miejsce biustonosza mosi?zny 
laricuch, i w ten sposob pokaze si? publice 
przyktadowo na majqcych si? w przyszlosci 
odbyc jakichkolwiek targach? Do tej pory z 
duzym zrozumieniem odnosilam si? do wszelkich 
..seksownych" polygonow i pikseli - w koncu 
rozrywka to rozrywka, ale ubidr Red Lotus 
wzbudzil we mnie dose duze opory (chyba czeka 
mnie kolejny linez. J. W praktyce zabawa 
nibcarnym facetem wlasciwie niezym si? nie 
rdznt od gry z milq, polygonowq ekshibicjonistkq, 
jerfnak osobrScie wybieralam Chaindoga, ze 
wzgl?du na jego pot?znq postur?, ktdra dawala 
mi poczucie pewnej stabilnodci w walce z 
potworami. Wiotka kobleta raezej nie nadaje si? 
do tego typu fizyeznej roboty. 

Wprowadzenie do historii zalieza si? do 
najbardziej klasycznych, ale w koncu gra na 
klasyce si? opiera, wi?c trudno si? temu tfeiwid 
Zto wcielone w postac okrutnego Barons i 
Sukumvito poj?lo w swe krwawe posiadanie 
szczycqce si? niegdys slawq spokolniutkiego 
miBisca Feng - Miasto Straconych Dusz 
(wczedmej znsnepod nazwq Miasto DostatkuJ 
Loctiy przyjmujqci posted skomplikoweirago 
labiryntu, zamieszkaiego przez stworzenia, 
wytwory pfekmfnej, czarnej magii, sluzq 
baronowi za ostateeznq przecticwBtm? 
nteposlusznych podwladnych. Gstafcacibq - 
poniewaz nikomu nie udaje si? wyjSi i 
okrutnego wi?zienia ..iywefim’'. Zapytacie;, w 
jakimze celu dobrowolnie Chaindog I Red Lotus 
stan?!i u wrdt lochdw. aby rozpoczqd pieklelnq 
w?drowk?? Ksi?zniczki ani krdlewicza ratowaG 
nie b?dq. Ale cel jest - otdz w nagrod? za 
odwag? mogq oni przyjqd pokaznq sumk? od 
Barona. Ten ma bowiem pewne obawy co do 
tego, co dzieje si? w podziemiach. Warunktem 
otrzymania sakiewki pelnej pieniqzkow jest 
zatem wtargni?cie szturmem do lochdw i - 
oprdez likwidacji pomniejszyeh potworkow - 
dezintegraeja Czerwonego Smokg Melkora. 
Nazwa chyba tlumaczy wszystko? Baron obiecal 
smialkowi, ktory owe wyzwanie przyjmie, 
uwolnienie miasta od swej osoby i przywrocenie 
mu dawnej chwaly dobrobytu oraz spokoju. 

Do sforsowania czeka 9 poziomdw, i zgodnie z 
niesmiertelnq zasadq: im dalej tym trudniej, 
ci?zej oraz gorzej; kolejne labirynty zaprzqtajq 
sobq wi?cej czasu i do przejscia wymagajq 
pokazniejszyeh pokladow refleksu, sily, sprytu i 
energii. Atych ostatnich graez potrzebuje 
najwi?cej. Postaciq kierujemy z perspektywy 
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osoby trzeciej (TPP], ale inteligenta kamera 

od czasu do czasu pozwala na ujrzenie 

buziuchny naszego herasa. Czyli ponownie 

mog? przytoczyd w tekdcie tytul Tomb Raider, 

w ktdrym kierowanie Larq odbywato si? w 

blizniaczo wr?cz podobny sposob. Z tq 

roznicq, iz bohaterowie Deathtrap Dungeon 

dysponujq nieco mniejszym zasobem figur 

akrobatycznych, lecz chyba jest to zrozumiale. 

Do skokow po skalnych wyst?pach nad 

kraw?dziami przepasci cz?sto nie b?dziemy 

zmuszani, bardzlej w tym przypadku ceniona 

jest umiej?tnosd fechtowania oraz obslugi 

fantastycznych narz?dzi niszczycielskich. 

Potworkow do likwidacji czeka cata m&sa. 

Gnijqce zombie, grzechoczqce szkielety, diably, 

dinozauropodobne demons smoki, golemy, 

ijpormcy - to tylko czqstka komitetu 

powitelnego stworzonego na waszq cze3d. 

Przyznem, ze pomyslowo£d twdrcdw w tej 

/ledzinie nie mieta gra me i stwarza 

r adzwyczajnq rdznorodnoSd napotykanych 

istotek. Przyjdzia walciyd tokze z osobnikami 

f;a kttirych wfilok miejsce scrschu Sjmie 

niekontrofowany wybuch dmiechu. Jako zywi 

' 3uni cyrkowi (rdznego typu) oraz impy 

wzrostu siedzqcego psa i napisem ..death" na 

i. nqfwnej klatce pierstowej. dodajq nieco 

humoru do obciekajqcej krwiq i bynajmnieJriiB 

komediowej akcji rozgrywejpcej si$ w lochech 

barona. Nie oznacza to wcole, ze sq 

„dowcipnisie" sq mniej grofni od osobnikdw z 

bardziej przerazajqcym i morderazo- 

profesjonalnym wyglqdem. Ani si? nie 

cbejrzycie, a rozesmiany klaun przydzwont 

warn w czerep pot?znq palkq, by udmieeh m 

zawsze przykleif si? do twarzy bohatera. 

Gra jest dose trudna i nie tylko ze wzgl?du na 

tuk duze zroznicowanie wrogo nastewmnyeh 

mieszkancow lochu. Sq momenty, w kcdrych 

sunie na ostrze waszego miecza tabun 

rozwscieczonych potworkdw i ow widdk 

mozna by bylo jeszcze, gdyby nie fakt* ze na 

miejsce pokonanych pojBwiejq si? nowe. 

Przypomina to poziom Nightmare z Quake, ale 

na szcz^gis w Deathtrap wrdg odzywa IjeSti 

m ogdle jneze) tvlko rsaz. Z tago tez powodtj^ 

! rirppb kwilitam eschutko pod 

rtl^il :,,c0ja,,;::, „tipsa" czy 

Fc' n^R IFgodaM. ktdry umozliwiivmi 

maksplne wglpbieme si? w nmbezpteozne 

laoirynty, Z drugiej strony moztiwosci w 

dziedzinie wyposazeria obronnego, w 

pndobnym stopniy'co wrogowie, mogq 

pochwqpd si? spG#J(ijijutfznicoweniem. 

Pomi?dly jednq krnawq jatkq a drugq warto 

umim si? rozejreed, czujnie oczami wodzqc 

po fnkacjach. by nie ptiminqd przydatnych 

mfotdw wojennych, rtanego typu mieezy, 

fjokawek, bomb, wyrzutm granatdw oraz 

ni.ritaczy ognia. W kieszeni Smialka znajdzie si? 

tokze miejsce na wytaystanie sll magii, czyli 

rdznego rodzaju zakl?d. Miotanie lawicy 

Sztylecikdw, ognia czy tez zamiana swego 

ciala w zywq pochodni? ■ to tylko niektdre 

umiej?tnosci, ktorymi moze si? poszczycid 

hohster po lekturze odpowiedniego zwoju 

Papirusu. 

Plusy: 
• roinorodnoSc paslaei, 

Omni oraz magii 
• humor 
• spore tempo akcji 

Minusy: 
• „skopanan gialika 

mwzDiWocaDFi] 
• miejscamizbytdHzv 

pflZiQDi tiudnosci 
•umor Red Lotos 
• uclailiwyspostib 

wykanvwanla save'ow 
• nieciekawewnolrza 

Ocena: 

y 

niestety od czasu do czasu pojawiajq si? 

podezas potyezek z potworami. Co do 

pomyslowosci twdreow nie mam zadnych 

zastrzezen, ale niestety gorzej im wyszlo z ich 

realfzacjq w kwestiach rozwiqzan graficznych. 

Bogsctwo wn?trz, a raezej jego brak, jest 

rowniez njemilym zgrzytem i na tie 

zrdznicowania zamieszkujqcych lochy zyjqcych 

(lub niezyjqcych] osobnikow oraz stopnia 

naszpikowania pulapkami, wypada nadzwyczaj 

blado. Muzyka natomiast, chociaz przewaznie 

scisle z grafikq oraz akcjq powiqzana, stanowi 

mil? niespodziank?, cz?stujqc uzytkownika 

dzwi?kami z najlepszego, krwawego horroru. Te 

jak najbardziej pasujq do sytuacji zaistnialej w 

rzeczywistosci Deathtrap Dungeon. 

Jesli musz? juz 

podsumowad swoj 

wywod [a na pewno 

musz?, bo nic innego 

na sensowne 

zakonezenie nie 

przychodzi mi do 

glowy), z czystym 

sumieniem 

stwierdzam, iz ogolnie 

gra robi przyjemne wrazenie. Nieco zapozyeza ze 

starych, dobrych szlagierow (Tomb Raider, 

Quake czy nawet Alone in the Dark], i choc na 

twarz nie rzuce ■ szcz?ka w zacfrym momencie 

gry nie opadaK to jednak ms t? riepowtaraalng i 

chyba najwazniejszg cech?: waqga nrczym wir i 

wypuszczanej i wanny bqdi zlBwozmywaka 

wody. W gruncie rze&zy „impreza” w lochach 

utrzymuje $i? nB doSd wysokim poziomie, tym 

bardziej. ze rss jeste^my zmuszeni bm\t si? 

samotnie W kaidym razie oboj?tnie cbok 

Deathtrap Dungeon przejsc nie polecam. 

Producent: 
Hm Interactive/Asylum 

Slmllos 

Wymagania: 
PI 33 MHz, 16MB RAM, 
CDROM, Win 95 

Dystrybutor: 
Mirage 
lei.(022) 6179321 

Internet: pJ_ 

Opcja multiplayer umozliwia dotqczenie do 

rozgrywki maksymalnie osmiu zapalencow, 

ktorzy mi?dzy sobq mogq skrzyzowac miecze w 

dmiertelnym pojedynku. Obydwa przypadki, czyli 

single i 

multiplayer, 

zapewniajq 

calkiem 

rozrywkowe 

sp?dzenie 

czasu przed 

monitorem 

komputera, W 

oczekiwaniu na 

kolejne 

produkty 

Eidosa, chodby 

trzeciq cz?sc przygdd 

Lary, mozna 

potrenowad w 

labiryntach barona i 

przy okazji uwolnic 

biednych mieszkancow 

od dyktatury tyrana. 

Najatrakcyjniejszy w zabawie w 

czarnoksi?znika okazuje si? tzw. Magiczny 

Tucznik, powstaly w wyniku wynaturzonych 

eksperymentow jakiegos malo znanego maga. 

Skutkiem zakl?cia jest pojawienie si? hordy 

swin z ladunkami wybuchowymi na grzbietach. 

Rozowe potworki uwielbiajq eksplodowad w 

poblizu jakiejd postaci, jednak dla nich to bez 

znaezenia, czy ich towarzyszem rozrywki 

b?dzie znienawidzony i m?czqcy potwor czy 

tez bohater. W intrze nast?pstwa uzyeia 

zakl?cia ukazane zostaly w sposob chwytajqcy 

za serce i brzuch (ze SmiechuL Od czasu do 

czasu do kieszeni moze wpa£d par? 

mieniqcych si? ziotem monet, kilfca kfuezy 

niezb?dr\ych do pod)?cia dat&zej w?dr6wki or-az 

garstka uzdrowiciel&kich i ^odtrucidelskich" 

mikstur. 

W tego typu grze, gdzte zwanowane tempo 

akcji i czyhajqce na ^ciezce hordy potworow 

sprawiajq, ze poziom Smiertelnofri naszej 

postaci znaeznie przewyzsza cz?stotliwodd 

zgonow w miedcie ogsrni?tym czarnp dzumq, 

tyfusem i ospq jednoczednie, patnysf z 

save'ami wydaje mi st? nadzwyczaj 

niepoprawnym wybrykiem tworedw. Otdz aby 

zapisad scan gry, naiezy odnaleid bialq bqdz 

czerwon? czaszk?, z tym ze za wykoftystanie 

tej (Irugiej opfata wynosi trzy ztote monety. 

Faktycznie. czachy Iw wi?to£ci biale) 

porozniieszczane sq sensowme w najbardziej 

strategicznych i dramatybznych momentach 

giery. jadnak charakter tejze mtiglby wzbudzid 

U dolu: 
Umm\ whil* 
tSUlSClHVtJQS. 

lito^d Cwdr^bw nad poniochaniem. moim 

zdaniem dodd zwariowanego. pomyslu. 

Dramatytznofid klimatu i tak jest juz 

dostatecznfe podkra^lona przez mieszkahedw 

labiryntu (oraz ich iloddl, a niemoznodd - 

wykonenia zapisu gry w downlnym momencie 

jest prawdziwq m?czarniq. 

Kolejnq ceeba zasfugujqcq przynajmniej z mojej 

strony na siuwa krytyki to sposob 

przedstawienia ptwnicznych wn?trz, czyli 

ogdlnie rzecz ujmujqc: grafika. Nie 

wspominajqc juz o wyglqdzie przestrzeni bez 

3Dfx, nawet z powyzszym nadzwyczaj 

przydatnym urzqdzonkiem w slocie plyty 

gtdwnej, Deathtrap Dungeon nie przedstawia 

si? zbyt rewelacyjnie i nie rzuca na kolana. 

Bardzo mozliwe, ze graeze na calym swiecie 

rozpieszczeni przez grafikow nie zgodzq si? juz 

na zabawy w piksele i kwadraty, ktore 
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r ultimate Soccer Manager 98 
USM ni^^miennv jest--- 

Sezon wahacyjny w pelni, stance prazy 
niesamowicie, zatem hazily jopflialiiy" czlowiek 

nia do wylioi'u tlwie pzeczy: allio wyjsC na ilwfip 

pogpac w nose, alho wyposazyc sip w dziesipC 

wiatpaczkow oil ppocesopa, poslawic jo na 
monitopze i delsklowac sip spaniein. Poniewaz nie 

nalezp do zuvoleonikow smazonia sip na spalonp 

fpytkp, wybpalooi wapiant oner dwa, Traliiem 

akupat na joden z moicli ulnhionych galunkow 

jeszcze nazwa Ultimate Soccep Manager jest mi 

doskonale znana od kilko lot, wipe ochsczo (no, 

nie popadajmy ze skrajoosci w skrajnosc - hez 

sktadu, ustawieri, treningu zespolowego i 

indywidualnego, obozy treningowe, transfery - 

oto chleb powszedni trenera w USM 98. Jezeli 

ktos jest bandzo ambitnym trenerem, moze 

pobawic si? jeszcze w ..Advanced Tactics". 

Konstruuje si? tam szczegotowo wykonywanie 

rzutow roznych, 

wolnych etc. Co 

prawda 

wykonanie tych 

zalozeri 

taktycznych 

przez naszyeh 

pilkarzy to juz 

zupelnie inna 

sprawa. Niezle 

problemy sq z 

transferami, 

zamotano je 

ppzesaeiy) zabnatem si? za grinle. 
ELD- 

ZMIANY? JAKIE KURCZE ZMIANY???! B?d? troszeczk? zfosliwy i napisz?, iz 

USM z biegiem lat si? zmienia... 

Zlosliwosc polega na tym, ze poza 

zwi?kszeniem ilosci lig i minimalnymi 

..transfonmaejami" grafiki. 

ZADNYCH nowinek w porownaniu z 

USM i USM 2 tu nie ma! Owszem, jako wielki 

post?p nalezy traktowac zwi?kszenie lig z tnzech 

(USM 2] do osmiu w USM 98, ale to niestety 

wszystko. Nie licz? oczywiscie uaktualnienia 

skladow, chociaz tutaj panowie z Sierry mi 

zaimponowali. Skfady sq swiezutkie jak pqczki w 

Tlusty Czwartek. Ale cala reszta jest bez zmian. 

Te same opeje, mozliwosci, taki sam system 

poruszania si? po grze i caly czas ten sam 

sposob rozgrywania i ukazywania meezu. Grajqc 

w USM 98 czulem si? jakbym wtadnie w tej 

chwili jadl te historyezne pqczki z Tlustego 

Czwartku AD 98. 

TRENER CZY MENADZER? 

Ulatwiona tym razem troch? zycie graezowi. 

Zamiast wybierac ze stu roznych funkcji, czy 

chce si? dowodzid calym klubem, czy tylko 

trenowad zespdl, pada od razu pytanie, kirn 

chcemy bye. Jako trener skupiamy si? na 

sprawach zwiqzanych z zespolem. Ustalanie 

Numer 08/98 

IPEMTAX | Nikon 

U gory: 
Mecz, sprawdzlan naszyeh 
umlejelnosci 
menadzerskicri. 

Plusy: 
* B£(E1H (Tf 

‘priilwmM 
•JLIntofl fuller 
■milsiWusisa 

Minusy; 
•wNraait 
*niriiDitiE 

•Hlrjt9«lfaasfrnf 
•ertsn Otausfa 

mwle 

*%wm 

□cena: 

maksymalnie. Najpierw zgod? na transfer musi 

wyrazic klub, nast?pnie agent zawodnika i w 

koncu on sam, Tym samym ta przyjemnosc, jak? 

jest kupowanie zawodnikow, zostala ograniezona 

do minimum. Do tego dochodzq codzienne 

problemy trenerskie: kontuzje, wahania formy, 

kartki. Grajqc jako menadzer czeka jeszcze wi?cej 

atrakeji. Zawsze w USM imponowala mi opeja 

kupowania spotkan. Co prawda przekupienie 

kogos graniezy z cudem, ale to i tak cos. Majqc 

do dyspozycji mozliwosc ..smarowania", czuj? si? 

jakbym mial do czynienia z naszq ..pilkarskq 

wiosnq cuddw". Reszta to standardowe opeje 

finansowe. Pozyskiwanie sponsorow, rozbudowa 

stadionu, kontrakty zawodnikow, zaplecze 

gastronomiezne... Slowem - wszystko, co wiqze 

si? z obracaniem szmalem wokol druzyny 

pilkarskiej. 

Zresztq z finansami bywa roznie, Jezeli zaezniemy 

gr? na najprostszym poziomie trudnosci 

(Grandmother), to 20 miliondw funciakow 

starezy na bardzo dlugo. Znacznie gorzej jest na 

najtrudniejszym poziomie - Real Hard, Majqc 

puste kieszenie trudno wymyslic jakqs 

konstruktywnq drog? na przyszlosc. Ale na 

szcz?dcie sejf zapelnia kasa od sponsordw i 

kibiedw. I o ile do tych pierwszych nie mam 

zastrzezen, to frekweneja na stadionie budzi 

moje szczere zdziwienie. Posluz? si? takim 

przyktadem: gram z leszczowatq Salamanc? (15 

miejsce w tabeli) - przychodzi komplet. W 

nast?pnym meezu u siebie podejmuj? Atletico 

M. (2 miejsce, 3 punkty straty do mnie, derby, 

przedostatnia kolejka) i co? Zjawia si? zaledwie 

30 tysi?cy. Cen biletow nie zmienialem, wi?c 

jest to dla mnie kompletnie niezrozumiale! 

MECZ 

Jak kazdy dobrze wie, sposob przedstawiania 

spotkan w grach menadzerskich jest dose 

wazny. Ze wzgl?dow estetycznych, ma si? 

rozumiec. Takze tutaj USM 98 nie prezentuje 

si? zbyt okazale. Jakos te animaeje sprzed roku 

z USM 2 bardziej mi si? podobaly, Pitkarze byli 

mniej kanciasci i poruszali si? ciut lepiej. Nie 

podoba mi si? (i to baaardzo) ilosd stwarzanych 

sytuacji podbramkowych. Wyciqgnqlem ze 

swoich obserwacji dose ciekawe wnioski: kazda 

druzyna co mecz oddaje ponad 20 strzalow, a 

wynik, ktory najcz?sciej pada to... 1:0. To moim 

skromnym zdaniem albo napastnicy sq 

beznadziejni, albo bramkarze doskonali. Ale... 

owszem istnieje sport, gdzie bramkarz potrafi 

rozstrzygnqc mecz w pojedynk?, ale ten sport 

to hokej... No i bramki w hokeju sq mniejsze. 

Gdyby tych strzalow w ciqgu 90 min byto, 

powiedzmy, dziesi?c, to nie przyczepilbym si?, a 

tak... 

Skoro jestesmy przy zawodnikach, to jeszcze 

kilka slow o nich. Panowie z Sierry w kilku 

przypadkach si? zap?dzili. Zrobili z obroricy 

pomocnika, z napastnika pqmocnika itd. 

Namieszali takze w statystykach, wychodzqc z 

zatozenia, iz obronca ma tackling na maksa i 

podania do d... Czyzby zapomnieli, ze w 

dzisiejszyeh czasach prawie kazdy zawodnikjest 

uniwersalny? I rzecz najwazniejsza. Cz?sto 

zdarzajq si? takie mecze, w czasie ktorych 

kroluje totalny chaos. Nie majq znaezenia zadne 

kombinaeje, przemyslne ustawienia. Gra opiera 

si? na „kopnij, ja dobiegn?" (special thanx: Darek 

Szpakowski za sformulowanie powiedzenia, ktore 

weszlo do mowy potocznej). 

GWIZDEK KONCZACY 

USM 98 na pewno jest gorszy od CM 2, ale 

takze jest duzo lepszy od Fifa Soccer Manager. 

Zatem moj werdykt brzmi: GRAC, ale nie za duzo. 

Lepiej oszcz?dzac szare komorki na CM 3. 

Kurcze, przez te pqczki stracilem kilka plomb... 

Nast?pnq pilk? prosz?!!! ■ 

Producent: 
Sierra 

Wymagania: Dystrybutor: 
P75J6RAM., CDx2. W1N95 CO 

tel.(fl24p07D3J 

Internet: http://www.ullimatesoccer.com 
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Fishing Fanatics j 
Fanatyczne leszcze_ 

Floryda, Wielkie jeziora afrykanskie, do ktorych 

dostac sie mozna jedyrie wynaj^tym samolotem 

czy w^karstwo monskie (niezaleznie od regionu - 
pomijajqc moze Battyk - nie nalezy do 

najtanszych). Duzo kolorowych zdjpc 

przedstawiajqcych danq okolicp rowniez 

Finma Mindsoape od zawsze nalezala do moicli 

iifubionych, jesli chodzi o produkcjo gier. Soria 

jmiraMw" (Od Panzera poczynajqc i na 
Panzerze - tym razem z numerem 2 konczgo), a 

przede wszyslkim gny hazujp na 

WarhaHmenze: Fantasy Battle (Shadow at The 
Horned Rat i Dark Omen), [pie 40k (Final 

Liberation) i WarhammOr 40k (Chaos Gate - 

niedlngo wyjdzie). Jak sip ekazuje, Mindscape 

eeni sobie maniakow nie tylko RPGewych, o czym 

swiadczy ieh ostatnia produkeja zatytutowana 
adekwatnie: Fishing Fanatics. 

LORD Y 

Pierwszy z krqzkow to szkola 

w?dkarstwa muchowego. 

Niewqtpliwie do tej dyscypliny [a 

raczej poddyscypliny w?dkarstwa) 

podr?cznik zawsze si? przyda. W 

sumie z calego pakietu jest to 

najciekawsza propozycja, choc 

zaawansowanych technik i trickow 

prozno tu szukac, bowiem wedlug 

autorow jest to podr^cznik dla 

poczqtkujqcych i srednio 

zaawansowanych [a ja osobiscie 

skierowalbym go wylqcznie do 

poczqtkujqcych). Kolejnq aplikacjq jest 

przewodnik: Sports Fishing Around 

The World czyli przewodnik 

sportowego w?dkarstwa na swiecie. 

r K3 

U 

A iestety.maniacy bywajq trudnymi 

I odbiorcami i mimo ze wybor 

I propozycji dla nich zwykle nie jest 

■ wielki, to nie zadowolq si? byle 

V czym. A juz na pewno nie 

m programem Fishing Fanatics. 

Zanim jednak wyjasni? dlaczego - kilka slow 

tytuiem informacji. 

Fishing Fanatics, jak wskazuje tytul, jest 

propozycjq dla fanatykow w?dkarstwa. W 

zasadzie trzema propozycjami, bowiem jest to 

zestaw trzech kompaktow z program a mi* jprre 

byly juz kiedys wydane osobno - cos w rozaju 

megapacka, do ktorego dodatkiem jest rybny 

diugopis - czyli wklad wlozony w gumowq ryb? 

tp'isze si? tym srednio, ale wyglqda wesolo). , 

Zeby jednak nie przedobrzyc, w zamian za rybf: 

zaden z programdw nie ma instrukcji, a ze 

takowa przydalaby sie w chociaz jednym 

wypadku - za chwil?. 

Sports Fishing 
Around The World 

with John Wi ktm 

Hammerhead Shark 

Family 

5phyrntdaB 

G«nu* 

Sptryrra Zygaena 

V.Jufni 
EBT3 

De*criptk>n 

Grotty fa ttoiedh rod extend ad irto 
two lobe* Front of cnout Httoothfy 

rounded Eyesrituatedetedrenw 

end, of the hrod lobe*. Trhrtgdar end 

pointed teeth Twodoretl (ins TtiJ fin 

with a long upper lobe notched 

underneath Stote-^yey, brawn—^ey or 

^eeriish bad; vwth lifter rides end 

undersurface. Tips end reerrmrgns of 

fti* usually cbrfcer. There ere nine 

etfremely sirdhr-looking tpedes of 

hemmerheedt Soma have scalloped 

heads, the front edge of the tammer 

being rounded end notched 

Habitat 

Deep water, occasionally inshore 

Attracted to deepweta rerf* 

Diet 

Shoe I fishes, turtles, crustaceans, 
•quick 

Distribution 

Meditaranron, Atlantic north to 

Biscay, all temperate end tropical leas. 

Habttc 

Feedsatal levels: from the bottom,at 

mid-water and dose to the surface. 

Side-to rids swimming motion 

Trzeci l&mpakt 

zawiera drugq c 

szkdlki w?dkarstwe 

muctiowegojfly ^ 

Fishing School part 

2) - tym razem 

faktycznie jest to 

pozycje dla srednio 

zaawansowanych, 

demo tfoskonelej gry 

wj|karskiej Sierry: 

Trophyitess 2 araz gr$ Gone FishinV 

Nlestety wSrdd wymienionych tu progi 

najatrakcyjnie;szq propozycja jest demo Troj 

Bass 2. Kilka imuttfvy. mozna postawic 

wszystkim programom pakietu (pomijam g(^ i 

demo - o nich pdioiejl, Qtdz s§0ne 

przeznapzone dla amerykartskiegD odbiorcy i no j 
neszym rynku ich ufSwsiechntenie nie ma 

wi?kszego sensu. Np. sprz?t proponowany 

przez Fly Fishing School: angiefskie 

nazewnictwo, ceny w dolarach (i to nie 

najnizsze) itp. 0 ile jednak tutaj da si? to jeszcze 

jakod zniedc, to juz Sports Fishing si?ga granic. 

Jest to po prostu przewodnik turystyczny dla 

biznesmenow ti to bogatych biznesmenow), 

ktorzy chcieliby pozwiedzad swiat i przy okazji 

ewentualnie polowic ryby. Propozycje typu 

- demo Tiophy Bass 2 

Minusy: 
•nie na polslde waranbl 
•piBaramy nie dzialaja do 

kofiea piawldlowo 
• era lest archaiczna 

Ocena: 

3 

powoduje, ze program wyglqda raczej jak folder 

biura podrozy, niz katalog w?dkarski. Kolejny 

zarzut ogolny jest jeszcze mocniejszy. Wszystkie 

programy majq problemy z prawidlowym 

dziaianiem, Na jednym z komputerow nie dzialaly 

w ogole, na innnym zamiast ramki z 

informacjami pojawiala si? ramka, ale gladka i 

tak dalej. ..Perefkq" samq w sobie jest gra Gone 

Fishin'. Rozumiem, ze jest to tylko element 

zestawu kosztujqcego tyle, co jedna nowa gra 

(a nawet troch? mniej -120 zt), ale mimo 

wszystko przydalaby si? instrukcja, gdyz obstugi 

tej gry nie mozna nazwac intuicyjnq. Pomijam 

juz fakt, ze dziala pod Dosem i prezentuje si? 

delikatnie mdwiqc niezbyt rewelacyjnie. Jedyne, 

co w catym zestawie dziata poprawnie toprdcz 

„rybopisu"], to wspomniane wczesniej demo 

Trophy Bass. Nie do konca zwiqzany z 

zawartosciq, ale rowniez istotny jest fakt, ze na 

pudelky umieszczono nieprawdziwe informacje. 

Ot6z adres producenta 

www.mindscapegames.com to strona z grami 

firmowanymi przez t? firm?, a Fishing Fanatics 

znalezc mozna dopiero pod adresem 

www.mindscapeuk.com (szukanie pod ogolnym 

adresem firmy: mindscape.com rowniez nie da 

rezultatu], Nie jest to moze wyjqtkowo istotne, 

ale wptywa na ogolnq niskq ocen? zestawu. 

Jako, ze kategoria jest nietypowa, zrezygnuj? 

tym razem ze stands rdowej punktacji i Fishing 

Fanatic przyznam trzy leszcze. Przy tym niska 

ocena nie wynika i tego. ze dostalem program 

w?dkarski i musiafem go opisec. mimo \z tego 

nie lubi?. Wr?cz przeciwnie. W?dkarstwo 

pasjonuje mnie od okolo 8-9 lat i wladnie st?d 

bierze si? niska, mysl?, ze wystarczajqco 

umotywowana ocena. H 

Wymagania: 
m emt» Rum. VGA. fcarta nw. 
0[)x?,OOS/Win'S)S 

Internet: hiip-//www miwteijcmi.c&ni 

Humeids/i 
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r Quake II Mission - The Reckoning, 
I Quake rozpoznanie_____J 

Mo nio mo fliifikB II? pp/y/nac sifl tiiclal A 

ink hla iih, lo nn pcv/110 rtsiy p wMtimoM. 

io pojawil sm ptorws(y Qlicjaltiv tJodstck tin tsj 

yry (pnyttfeMj nslniniD prmt Unrnala). Nle nra 

si$ go rnrm koiikupnnGln, Mi Ouate i ink jesi 

pin do pntiioio (jnk tlla infiio, rawiil .jBdynltn", 

bib „dwOjkn" lei jest w porjydkii) wip teclniy... 
yasiu H' Istoryjka jest bardzo pnosta: jestes 

czfonkiem oddzialu zwiadowczego 

zrzuconego na planet? Stroggow. 

Niestety. podczas desantu z orbity, 

w twdj Iqdownik uderzyl jakis obiekt 

i rozbiles si? Ale nie zwalnia ci? to 

od koniecznosci wykonania planowych zadari. 

Dlatego b?dziesz musial na dobny poczqtek 

przedrzec si? przez skalne labirynty, zeby 

dostac si? do wlasciwej bazy - a tam dopiero 

zaczyna si? wfasciwa zabawa. I to zabawa 

calkiem przednia, bo i jest do czego strzelac, i 

poziomy sq skonstruowane w taki sposob, ze 

czasem trzeba si? niezle naglowic, zeby znalezc 

wfasciwq drogq. Poza tym atmosfera panujqca 

w „unitach” jest jak dla mnie genialna. Ogolnie 

mowiqc [z pozycji czlowieka, ktorego ulubionymi 

grami FPP sq Doom II i Quake I), to The 

Reckoning jest naprawd? dobrym dodatkiem. 

Wprawdzie w redakcji daly si? sfyszec 

narzekania Gem.ini'ego, ze za malo tu nowych 

broni i potwonow, ale dobry dodatek wcale nie 

musi zawierac samych nowosci. Musi bye po 

prostu co najmniej tak grywalny jak pierwowzor 

- a TR jest grywalny... oj jest [tu miejsce na 

ziewni?cie po nieprzespanej nocy). 

Milosnicy nowosci juz pewnie drzq z 

niecierpliwosci, aby dowiedziec si?, co ludzie z 

Xatrix [tworcy Reckonings) dodali nowego. Coz, 

po pierwsze potwory - i te nowe, i stare - 

zmienione tak, zeby graezowi nie zylo si? z nimi 

za dobrze. Nowych przeciwnikow spotkamy w 

Reckoningu dwoch, Pierwszy z nich to 

ziemnowodny, szybki jak blyskawica Gekk 

potrafiqcy zaskoczyc nieostroznq ofiar?, 

wyskakujqc nagle z wody. Potrafi pluc kwasem, 

ciachac pazurkami i nawet po smierci jego 

kwasne zwloki potrafiq zabrac troch? energii. 

Drugi to wlasciwie nie potwor, a robot, i to 

naprawezy. Normalnie lata sobie i naprawia co 

si? zepsulo - to jeszcze pol biedy, szczegolnie, ze 

nie jest zbyt groznym przeciwnikiem. Potrafi 

jednak dorwac si? do zwlok Strogga i ozywic 

go.,. Coz... na pewno uatrakcyjnia to rozgrywk? 

- cafkiem mity pomysl. A jesli juz mowi? o 

Stroggach, to cz?sc z nich zostala 

zmodyfikowana [najcz?sciej przez dodanie im 

mocniejszej broni). Obecnie mozecie troch? si? 

zdziwid, natykajqc si? na jednego z siedmiu 

starych znajomych, ktory potrafi teraz gryze 

mocniej. 

Numer 08/98 

Ale co to dla nas, 

skoro mamy 

porzqdny sprz?t do 

pozbywania si? tego 

plugastwa. Oprocz 

starych wymiataezy, 

znajdziecie tez w 

Reckoningu trzy 

nowe zabawki. 

dla jednego graeza, to w Multiplayerze nie ma 

nic lepszego jak postawienie jej i poczekanie, az 

ktos sobie wdepnie. 

Oczywiscie autorzy dodatku wiedzq co dobre dla 

graeza i oprocz samego Reckonings dodali tez 

do zestawu osiem calkowicie nowych, naprawd? 

odlotowych map do trybu multiplayer. Ich 

poziom konstrukcyjny jest rownie wysoki jak 

cafej reszty, tak ze na pewno nikt nie b?dzie 

zawiedziony... tak samo zresztq jak z muzykq. Ta 

zawsze w Quake byla dobra i jakosc zostala 

utrzymana - industrial na najwyzszym poziomie 

to to, co tygrysy lubiq najbardziej. 

Nadszedl jednak czas na minusy... Coz, prawd? 

mowiqc nie znalazlem takowych, a szczegdtow 

typu „niedokladnie animowany potworek" czy 

cos w tym stylu nie b?d? si? czepial - pack jest 

po prostu dobry i na pewno milosnicy Quake II 

nie b?dq nim zawiedzeni. Nie dostanie on jednak 

najwyzszej oceny, bo jakby nie patrzec, Quake II 

przez Unreala t!@#$@~!) pewnie odejdzie w 

niepami?c i dodatek ten zakupiq tylko maniakalr: 

Quake'owcy - ale tak to juz jest... niestety. 

Po prawej: 
Problem na poziomie VI 
posllkl proszooe na 
poziom... aarhh 

PlUsy: 

* upm? ciujwj! 
znhtmiamvT 

• iliiTBiii ilnium i 

lIntt'iH 
- tWBiljriMM/ltlft 

iVliHusys 

iteMUcpe/ioinu 

Ocena: 

R 

Pierwsza - Ion Ripper - wystrzeliwuje wiqzki 

energii, ktbre odbijajq si? od geian. dlatego jest 

on pi?knq bronfq do razenia wrogdw czajqcyeh 

si? na przyklad za ScianamL Drugs zabawka to 

juz prawdziwe cacko - Phatsnx Particle Cannon 

wystfzeliwuje dwa magnezowe pociski, 

potrafiqce zrobic duze kuku nawet prawdziwym 

pakerom. Trzeba tylko uwazac na niego 

strzelajqc z bliska - potrafi mocno kopnqb. 

Ostatniq z nowych zabawek jest... pulapka 

(Trap) umieszczona na ziemi; potrafi wessab 

wroga i przerobib go na kotlety energetyezne - 

o ile uzytecznosb tego jest taka sobie w trybie 

Ogdlnie rzecz biorqc, pofecam i to naprawd? 

szczerze The Reckon] nga. Tylko uwaiejde na 

siebie * latwo jest si? zgubid, a na zagubionego 

w?drowca czeka wiele nisbezpieczertstw... 

Jv__ Preducent: 
Xatrix/Activision 

Wymagania: Dystrybutor: 
Win 95/NT, P90.16MB, CDx4 L.E.M. 

tel (022) 6428165 

Internet: hltp://www.activision,eom 
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Seven Kingdoms: Ancient Adversaries 
Danmowe kr6lestwa 

Ostatnimi czasy dose przykro zawiodlem sip na 

poczatkowo inlepesujpj mole niezmiepnie grze 

industry Giant produkcji interactive Magic z 

jednego tylko powodn - nieprawidlowego uzycla 

czasu rzeczywistego, gdyz poza iym gra tiyta 

iiardzo interesujgca i wszystkimi szczegotami 

ivykonania zasiugiwata na dose wysskg notg. 
Lord Y 

rr. . t 

j zwiqzku z tym z duzq 

Frezerwq podszedlem do 

kolejnego produktu tej firmy, 

dajqcego si? zaszeregowac 

do kategorii „strategia czasu 

rzeczywistego1', a mianowicie 

Seven Kingdoms: Ancient Adversaries. Jako ze 

stowa „czas rzeczywisty" wywofujq u mnie 

odruch obrzydzenia, jesli stosujq si? do strategy 

t:zy RPG, do tej pory nie zapoznalem si? z 

podstawowq wersjq gry Seven Kingdoms, ktora 

juz od jakiegos czasu cieszyfa si? dose duzq 

popularnosciq wsrod graezy. Dopiero ukazanie 

si? dodatku Ancient Adversaries i konieeznose 

jego recenzji sktonila mnie do zmiany 

postanowienia i zainteresowania si? tym 

lytutem. Okazafo si? zresztq, ze postqpilem 

slusznie i nie zawsze napis „real time" na 

pudelku oznaeza ,.strategy, trzymaj si? z 

daleka!" (co nie zmienia faktu, ze jest tak w 

wi?kszosci pozostalych przypadkow). 

Przy okazji recenzji dodatku chciafbym zresztq 

uprzednio przekonac wszystkich, ktdrzy tak jak 

ja nie tolerujq czasu rzeczywistego, ze w Seven 

Zulusi - wyznajq uNkulunkulu. Duza sila militarna. 

Egipcjanie - wyznawcy Izydy, szybki rozwoj nauki. 

Mongolowie - wyznawcy Dzinizmu (Djinji) szybki przyrost populacji. 

Kingdoms 

jest on jak 

najbardziej 

na miejscu, 

a mozliwosc 

wydawania 

rozkazow 

podezas 

pauzy 

[dodana 

dopiero w 

Ancient 

Adversaries, 

czyli warto 

byio czekac) diametralnie zmienia sytuacj? w 

porownaniu z Industry Giant, gdzie brak tej 

opeji rujnowal caly sens zabawy. Krotko 

mdwiqc - czas pokuty! - Seven Kingdoms 

(oczywiscie wraz z dodatkiem) swietnq 

strategic jest, wi?cej grzechow nie pami?tam, 

ale w tym wypadku postanawiam popraw? 

itp. Przejdzmy jednak do cz?sci wlasciwej. 

Pierwsza rzecz godna zauwazenia 

jednoczesnie godna jest rowniez gromkiej 

pochwaly, bowiem firma Interactive Magic 

jako jedyna (lub jedna z naprawd? niewielu) 

doszla do logieznego, aezkolwiek niezbyt 

popularnego wsrod producentow wniosku, ze 

dodatek to nie jest cos, co pozwala niewielkim 

kosztem wyciqgnqc z graezy dodatkowq kas?. 

Skutkiem czego Ancient Adversaries mozna 

sobie ZA DARMO 

sciqgnqc z Internets i 

cieszyc si? jego 

wszystkimi atrakejami, 

ktorych zresztq jest 

dodc sporo i ktdre za 

chwil? wymieni?. 

Najpierw jednak 

dygresja - doskonalq 

b?dzie mozna okredlic 

sytuacj?, kiedy 

producent sam b?dzie 

rozsylal do 

zarejestrowanych 

uzytkownikow 

powstajqce dodatkj, 

upgrade’y i patche, a 

£< V 
P!usy: 

brill 1 leifiii 
Mimwtftell 

[rydB&Stl 
Minuey: 

•dwiiiwtiiiiMillflwl 

witflstoifeNlJlte 

niesMUIeMi 

□cena: 

nie umieszczal ich na stronach WWW. Niemniej 

jednak bezsprzecznie jest to post?p w sytuacji, 

gdy za dodatki do innych gier cz?sto musimy 

placic prawie tyle, co za „wersj? 

podstawowq". A co gorsza, niejednokrotnie 

poj?cie ..dodatek" sprowadza si? do pakietu 

byle jakich misji stworzonych za pomocq 

edytora lub nawet tzw. „randomizera", co 

wysifku wymaga tyle, co nic, a kasy przynosi 

calkiem sporo. Dobrze, ze nikt nie wpadl 

jeszcze na pomysl placenia za patche - 

posiadaeze Daggerfall zbankrutowaliby w ciqgu 

miesiqca;-). To, ze Interactive Magic wyfamal 

si? z tej ..tradycji”, to rzecz sama w sobie 

godna dziewiqtki w ocenie. Ale Ancient 

Adversaries ma tez inne zalety. 

Jak juz wspomnialem, mozemy teraz wydawac 

rozkazy w trakeie pauzy, co w moim odczuciu 

dopiero nadalo sens grze [choc w sumie na 

najwolniejszym poziomie uplywu czasu tez 

mozna sobie poradzic, ale co pauza to pauzah 

Jest to dla mnie o wiele bardziej istotne niz 

nowe rasy, bronie i inne takie, i dla samej tej 

mozliwosci warto zainteresowac si? AA (cos 

mi ten skrot znajomo brzmi;-]]. Mimo ich 

..maloistotnosci" nowe rasy rowniez sq, gdyz 

taki juz obowiqzek dodatku z prawdziwego 

zdarzenia. Dzi?ki temu do dost?pnych graezowi 

ras dodac mozemy Zulusow, Egipcjan i 

zagadkowych (do czasu odpalenia AA] 

Mughulow. Rzeczonych Mughulow ci?zko byto z 

kimkolwiek skojarzyd, do czasu, gdy 

(wnioskujqc z grafiki] okazali si? zwyklymL, 

Mongolami. Kolejnq ..dodatkowq klasykq" sq 

nowe scenariusze, tym razem w liezbie 

pi?tnastu. Co rownie rzadkie, jak darmowy 

dodatek - zostaty one podzielone pod kqtem 

stopnia trudnosci, dzi?ki czemu nie jest to 

pakiet wylqcznie dla ekstremalnych maniakow 

(jak np. Warcraft II: Beyond the Dark Portal, 

czy z innej beezki - Tie Fighter: Defender of the 

Jmpire]. Cos dla siebie znajdq zarowno oni 

(my?), jak i graeze poczqtkujqcy. Aby uzupefnic 

list?, nalezy rowniez wymienic dodatkowy 

teren, brod (Unicorn), poprawione Al i 

ulepszonq opcj? komunikaeji poprzez Internet. 

To juz w zasadzie wszystko, co mozna znalezc 

w AA, ale nie wszystko, co mozna o mm 
powiedziec. Otdz dzi?ki niemu nareszeie poj?cie 

..dodatek” nabralo bardziej pozytywnego 

zabarwienia. Z czystym sumieniem mog? 

wystawic mu ocen? dziewi?c, mimo iz sama 

gra otrzymalaby najwyzej osemk? (choc jak 

najbardziej zastuzonqk 

Wymagania: 
16M&BAM.SVGAT 

m pao 

Producent: 
Interactive Magi! 

Dystrybutor: 
Microsoft Polska 
tel.(022) 6286924 

Internet: htto:/Avww .imagicgames co 

uuitieiDB/ge 
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naturalnie - ale prawd? powiedziawszy, nie 

kazdego na taki gadzet stac... Chwil? pozniej, po 

pierwszych skojarzeniach z traktorem, do mozgu 

dochodz? jeszcze dwie informacje: jedna dobra, a 

druga juz tylko taka sobie. In plus zaliczyc trzeb'a 

bowiem bez wqtpienia widok „swoich" konczyn 

trzymajqcych kierownic?. Niby jest to tylko malo 

znaczqcy szczegdl, ale tak naprawd? wplywa on 

bardzo pozytywnie na przyjemnosc plynqc? z 

jazdy, Czlek czuje si? po prostu, jakby sam tam 

byl! Zupelnie identycznie jak w TOCAI Druga 

informacja tak mila juz jednak nie jest - bardzo 

slabej jakosci tekstury pokrywajqce bolidy 

realnosci bowiem nie przydajq... Daje si? to niby 

zrozumiec, biorqc pod uwag? brak licencji na 

wykorzystanie prawdziwych danych, a wi?c i 

mi?dzy innymi wyglqdu, ale jest to pocieszenie 

bardzo mizerne - co to, na dobrq spraw?, 

interesuje samego gracza? 

Jmlnym i €??sclej podcjfnowsnycn iemithw 

wyiciBdw sainoclmdo^cli pi iie; iwflch ita 

miQliytinrniiDwy cyrh o until Foiimila l. 

Wysliroi iir/pmniefi siihio chothy avfnt nin 

rah dawiio mzi Psypnnsts FI '07, mholwinh 

nie jes! In ahinral uni najlepszy, anl nawet 

lajfcrfcfej PRppeisnliTvwnv rtflM Ortmho. 

ZnnlBifi mm jidiiak i aha/y mm\i leuzi, 

choCbv nnwfil w pettici jhrMw* Grand 

PriH 2 z Micraprase, hlflry mm swoich ial 

nadaMr/yinn sip lisrilzo zlrm Osialiiie 

ladnukZfl na czola slawkl prlihiile przBdnsiaf sip 

rifle!o mnlo znanego Mldass u znakism 

GtiarHklefystycznym iv pasiacl nlecn pr/yillnsinj 

irafwy i Itaikow no npnnACh. 

McDrive 

ostawmy jednak w spokoju 

Mr pierwszy z nich, w koncu nie 

g nazwa zdobi czlowieka, pardon - 

g gr?^ Tym bardziej, ze drugi znak 

g jest w koncu duzo przyjemniejszy. 

Nie dam wprawdzie za to glowy - 

moglo mi cos w koncu uszami z niej wyleciec czy 

przemknqc poza zasi?giem wzroku, ale wydaje 

mi si?, iz jest to pierwszy produkt 

uwzgl^dniajqcy zmiany wprowadzone przez FIA 

w tym sezonie. Niby nie ma tego tak wiele, ale i 

tak znacznie przyjemniej jest si? „poscigac”, 

siedzqc w czyms, co wiernie nasladuje bolidy 

widziane na szklanym ekranie. Nie jest to 

oczywiscie jedyna zaleta tego tytufu, ale bez 

wqtpienia jest jednq z pierwszych rzucajgcych 
si? w oczy. 

Drugie co rzuca si? w oczy, to nieco dziwny 

wyglqd bolidu przy widoku z wn?trza. Niby fakt, 

ze pojazdy sq teraz nieco w?zsze, ale wyglgda 

toto z poczgtku nieco smiesznie. Po krotkim 

okresie przejsciowym, na szcz?scie przestaje 

przeszkadzac, a przy korzystaniu z monitors 

siedemnastocalowego wyglqda nawet calkiem 

Z brakiem licencji wiqze si? jeszcze jedna niezbyt 

przyjemna sprawa. Wystarczy zobaczyc list? 

uczestnikow 

wyscigu tudziez 

nazwy ich 

setupu swego bolidu. Tzn. mysl? tu glownie o 

realizmie jazdy. Wprawdzie na najnizszym poziomie 

trudnosci nie trzeba si? z tym trudzic, bo nasz 

pojazd i takjedzie praktycznie rzecz biorqc o 

wlasnych sifach (troch? oczywiscie przesadzam, 

ale jedyny problem stojqcy przed kierowc? to 

zakr?canie na zakr?tach i trzymanie joysticka w 

maksymalnym przednim wychyleniu - hamulce 

wlqczajq si? bowiem automatycznie, poslizgu nie 

uswiadczysz, a zdolnosci komputera sq dose 

zalosne. J. Lecz na wyzszyeh nie ma juz tak lekko j 

b?dzie si? trzeba bawic w zmienianie ustawien. 

No i wychodzi dose powazny babol - mimo iz 

zmienic mozna bardzo wiele (choc nie wysokosc 

zawieszenia czy jego twardosc, jak w GP2), to 

brakuje danych telemetrycznych! A tuningowanie 

bolidu na podstawie wlasnych odczuc wymaga po 

pierwsze nielichego doswiadezenie, a po drugie 

mnostwa czasu . . Bez jego poswi?oenia nie ma 

jednak co o dobrych wynikach marzyc, tylko jak 

wielu graezom b?dzie si? chcialo tak zrobic? 

Sama jazda na torze nalezy na szcz?scie do rzeczv 

dose przyjemnych, Zwlaszcza, gdy jest si? jednym 

z nielicznych posiadaezy joysticka z 

ForceFeedbackiem. Wprawdzie nie wszystko si? 

czuje - nie uswiadczysz na przyklad jakichs zmian 

w czasie jazdy po niezbyt rownym asfalcie, co ma 

na przyklad miejsce w SanMarino, ale juz wszelkie 

kraw?zniki czy wyjazd poza tras? odczuwa si? 

bardzo wyraznie. Wplywa to bardzo pozytywnie 

na realizm, ale jazda to niestety nie tylko sama 

przyjemnosc. Zawodzi zwlaszcza uczucie 

pr?dkosci, przez co ma si? bardzo niemile 

wrazenie, ze nawet przy maksymalnym skr?ceniu 

kierownicy jedzie si? praktycznie prosto. Zresztq 

samo dziafsnie ukladu dostosawuj^cego 

maksymalne wychylenie kdt do sktualnej pr?dkosci 

tez nie funkcjonuje najlepiej. Irytoje 

zutetrza Mnlewyrabj9riie-' na 

co osfcrzejszych zekr?tach we 

wspomnianym juz BsnMarino 

przy ustawionym na 

ow - Driver 1 czy Team 1 niewiele 

przeci?tnemu graezowi mowiq... Dobrze chociaz 

tyle, ze mozna to pozmieniab, dzi?ki czemu po 

paru minutach b?dziemy si? juz scigac z innymi, 

dobrze nam znanymi osobnikami. Na szcz?scie 

tory sq podobne do swych rzeczywistych 

odpowiednikow, no i majq rowniez takie same 

nazwy. Ale zeby nam si? w glowach z radosci nie 

poprzewracafo, kryjq one w sobie (chad 

po£radnio) niemiEq niespodziank?, Wiqze si? z nrml 

bowiem minus rnnego rodzaju - przygotowania 

czterdziedci stopni 

koncie maksymalnego wychylenia kd! i przy 

szybkosci praktycznie rzecz biorqc spacerowej 

(Oki, wprawdzie szybkosciomierz wskazuje 30 mil 

na godzin?, ale nawet przy jezdzie rowerem droga 

ucieka znacznie szybeiej...]. A koniecznoSc 

zatrzymywania si? i uzywania wsteeznego na 

pozytywne odczucia zbyt dobrze nie wplywa.,. 

*4 
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Niewiele lepiej ma si? sprawa z samym 

wyscigiem. Wlasciwie to nawet gorzej - na 

niezbyt przyjemne odczucia z jazdy solo naklada 

si? bowiem jeszcze niezbyt wielka inteligencja 

komputerowych przeciwnikow. Coz mozna 

bowiem powiedziec o gostku, ktory zamiast 

kulturalnie wymin?c, potrafi si? wfadowac w 

twbj tylny spojier? I to pomimo faktu, ze wcale 

mu si? nie zajezdza drogi? A z racji braku 

lusterek fznaczy si? one s?, ale nie maj? 

szybek...), wcale nie jest tak prosto ust?pic im 

z drogi - zbyt cz,?ste korzystanie z widoku do 

tylu najlepiej koriczy si? bowiem najcz?sciej na 

barierkach. 

Ale Johnny Herbert’s Grand Prix Championship 

1390 to nie tylko wady, a procz zalet 

vvymienio'nych jtiz wczesniei znajdzie si? i par? 

ofejnyth. Na prssykled WyScig we dwojk? na 

jednym ekranie, podzielonym na pbl. Na 

Amigach tech, fajnie jest sobie powspominac 

stare czasy) opcja taka byla swego rodzaju 

standardem, milo wi?c, ze choc niektorzy 

wracaj? do tego dobrego pomyslu. Niby nie 

zastqpi on rozgrywki sieciowej, ktor? gra takze 

zreszt? przy skorzystaniu z IPXa umozliwia, ale 

nie wszyscy s? w koncu Nosieciowani", a nie 

zawsze chce si? komputer do kumpla nosic. Do 

zalet zaliczyc trzeba takze opraw? dzwi?kow? - 

ryk silnika cichn?cy czy zwi?kszaj?cy swe 

nat?zenie, w zaleznosci od poiozenia pedalu 

przyspieszenia, jest dla ucha bodzcem bardzo 

przyjemnym. A i grafika, mimo braku jakichs 

specjalnych bajerow, wrazenie robi pozytywne: 

nie skacze, a poza slabymi teksturami na 

bolidach wygjqda solidnie. 

Rachunek plusbw i minusow przedstawionych 

powyzej nie wychodzi 

dla gry Midasa zbyt 

pozytywnie. 

Wprawdzie tych 

pierwszych jest, 

przynajmmej 

jakosciowo, nieco 

wi?cej. ale na zajecie 

miejsca na szczycie 

tworcy nie powinni si? 

za bardzo moim 

skromnym zdaniem 

nastawiac. Osobiscie 

wol? juz staredkiego 

Formula 1 Grand Prix 

2. Naprawd?! Mimo 

brake wspomagania 

ForceFeedbacku, obslugi akceleratorbw 3D, ma 

po prostu znacznie bardziej rozbudowany setup 

(co nie dla wszystkich jest jednak tak? oczywist? 

zalet?], a i wrazenia z jazdy s? przyjemniejsze. 

Przynajmniej dla bardziej zaawansowanych, bo 

pocz?tkuj?cy powinni dodac do oceny Johnnego 

Herberta jeden punkt - z ich perspektywy, przy 

nizszych poziomach trudnosci jezdzi si? bowiem 

bardzo przyjemnie, a wygrane ciesz? w koncu tak 

samo. No ale kiedys si? w koncu dorasta, a wtedy 

niektore braki staj? si? duzo powazniejsze. 

■ 

Producent: 
Midas Interactive 
Enlerlainmenl BV 

Wymagania: 
pi 20,16mbram, svga, 
directx5, w95,4xcdrom 

Dystrybutor: 
Midj$ Eniwtelnmertt flv 
let, umSHS$'47593G 

Internet: http;//www,gamesarena com 

V ntuiuka: J) 
Innecieknuje: J 
■0,00, klipartbw 
Blblioteka pro gra misty 
Cfiparv collection 
^signer 6.0 ang.+ 4.0 pal. 
|kspiu3fja k I [part 6 w 
^glisli Translator 

jteator WWW 
tster Stownik j.ang. DVD 

^Master Stownik j.ang. CDROM 
WMnster Pack 4xCD 
^ngtVf aster KitSxCD 
^ture Publisher 6.0 

Fonty upc office 97 
programy 2 NOWOSC 
matematyczny NOWOSC! 

windows Draw 5,0 Micrografx 

Nuken 3D 
5fei.ti Racing 
Jamis (po potsku) 

nie dotykaj 2 
Jmoice 

Dahlia 8xCD 
SS1 getfon WKROTCE 
C'^2 
ruction Derby 2 
D^Hhe sword 
Ui?n^rd Trilogy 
Ql 2000 NOWO&C 

214o (p° p°|s|(u) 
S? 2140 mission pack 
Cr^ncy WKROTCE 
fi50f Beholder III 

Ci6 to Black 

WKROTCE 

25,- 
25,- 
25,- 
49.50 
25,- 
185.,- 
49.50 
25,- 
199,- 
199,- 
199,- 
299,- 
49,50 
35,- 
25,- 
59,- 
49,50 

79,- 
45,- 
115,- 
25,- 
25,- 
169,- 
49,50 
139,- 
39,- 
163,- 
45,- 
tel. 
49,- 
49,- 
49,50 
37,- 
25,- 
159,- 
49,50 

Fifa Soccer J97 
Fifa Soccer Manager 
Final Doom 
Fire Fight 
Forsaken 
GRY 4 U 2 
Imperium Galactica 
Interstate 76 
Jack Orlando (po polsku) 
Kick Off 98 
Kupiec PL 
Man of War 
Mortal Kombat 3 
Moto Racer 
Nuclear Strike 
Quake 
Queen the eye 
Reah NOWQSC&xGB (po polsku) 
Realms of Aikanla 
Red Baron 2 NOWOSC 
Reflux NOWOSC (po polsku) 
Shadows over Riva 
Seawolf SSN-21 
Sim City 2000 + Theme Hospital 
Sim Tower 
Simon the Sorcerer 2 
Speedway Manager NOWOSC 
Syndicate plus 
Syndicate Wars 
System Shock 
Target NOWOSC 3D (po polsku) 
U.S.Navy Fighters 97 
UFO + X-Com 
Wersal 1685 PL 
World Cup 98 NOWOSC!!! 
X-FILES; Unrestricted Access NOWOSC 

45,- 
49,- 
49,- 
39,- 
159,- 
25,- 
49,- 
49,- 
49,- 
45,- 
45.- 
49,- 
49,- 
45,- 
45,- 
49,- 
145,- 
156,- 
49,- 
tel. 
49,- 
49,- 
25,- 
159,- 
45,- 
49.90 
tel.- 
39,- 
45,- 
25,- 
58,- 
52,- 
78,- 
87,- 
145,- 
85,- 

Beat 2000 Extravaganza NQWQS& 49,- 
Beat2000(po polsku) 110, 
Biblioteka muzyka , 25,- 
Zakr?cone rytmy i tapety muzyczne/VOIV05C25,- 
Eksplozja dzwi^ku 
Skarbiec muzyka 
Wavy dla wymagajqcych 

Kiss 
Kiss XXX Collection 
World of Manga 1 
World of Manga 2 
World of Manga 3 
World of Manga 4 
Ninja Scroll (film 2 x CO) 
Akira (film 2 x GO) 
Appleseed (film) 
Manga Balanga 
Manga Power 
Manga XXX Collection 
Manga Fantasy 

PfvtueratvanE:J 
Monte Carlo Casino 
Wet - the sexy empire 
Diva X Rebecs 
Gry hazard owe I era ty cine 
Bzykanie na ekranie 
Sex 24h 
Sex & Sex 
Figlarne Filmiki 1,2,3 
SpSw¥oi;cznych wyt^cznie dla dorpstych 

nnuoit: 
mmrnm 

“odgodx.S.OO do 16.00 (071) 3537002 fob (07tJ 3537006, SklBPn^‘'u/aadlowv KAMEWON 
od godi 16.00 do 19.00 (071) 3460086 !AHSUJ:(071) 353701 Wrotfow, ol. fzewska 6/7, III pi?tf0 
PISInaarires: EXE, Skr. pout 63, 53-650 Wrotlw 57 BiwohmlS,me 

■SffiXSIWSBjXSafc txeSm.im.fi Wmltw. el. Mh* * 
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Recenzje 7B 

twarzach, bo gdy 
Niemcy pokazywani w 
filmie mieli iloraz 
inteligencji kalafiora, 
to kazda akcja si? 
powiedzie... Chyba... 

II Wojna Swiatowe. Elitarny oddzial homandosdw wkracza do akcji, po 

czym ogladamy sakwencje, w kldrych kilku laceldw odwledza koszary 

wojsk aieaiieckich i zamienia caloSc, Ipcznie i mieszkancami, w kupp 

gpuzu. Czasami towapzyszy lama jakid motyw. Dla matepialistdw sp ta 

pieaiqdze i zloto, dla bardziej aaibilaycli calam jest wykonaaie A moze by tak 
samemu poprowadzic 
grup? komandosow i 
wykoaac podobnie 
niewykonalne misje? 
Samemu zaplanowac PS 
operacj?, 
wyelimlnowab j 
wszystkich strazniktiw M 
i patrole, wykonad 
misj? bez wywotania 
alarmu i uciea zanim wrdg zorientuje si?, o co 
chodzi. T? szans? daje nam gra MCommandos:; 
Behind Enemy Lines" - stworzona przez malo 
dotqd znanq. hiszpanskq firm? Pyro Studios. 

Zosial ztapaay Przez Wrap. Talt czy iaaeza), aalalfi koaczy sip sto 

Irapow wlmWMi zoleler/y i aMWaiatyail iwarzaml zwyeipzetw, 

kltirzy z kDUiQli) ti !i laj niisji do dofnu. Czy ten 

zostawra zadnycfi sladdw, jest cicha i 
skuteczna. Potom trzeba ctylko zrobid i 
dslem. „Ksiqz?" uzywa z kolei strzelby 
snajperskiej Mb Enfield Mkr, kfcdra posiada 
celownik optyczny i ba'rdzo duty zeBi^g. pa 

dyspozycji oddziaiu oddano tezkarsjbip 
maszynowy, skiadanq Mi pontonowq, material 
wyhuchim detonatory, putepki. granaty, Hny 
do ws'pinflBzfi i kiJ.ka rodzajOrt mundurdw. 
przydatnych w zaleino&ci od mrunkdw oper&cj1 
Prektycznie wj?kszo§d i tego wryposezenia, 
oprbcz noza j pistoletu, moze byd wytortystana 
tylko przez jednego komandqaa - specialist? w 
danym techu, Tyezy si? to meteriitfdw- 
wybLrchowych, pontonu, strzykawki\ pulepki. 
Oprdcz wfesnego 8'prz?tu kernandosi mog? 
oczywf&cie uzywac pojszddw i bronl zdobytej no 
wrogu. CzolgLgrti&zite kerabinfiw meszynDwych, 
kanonierki. ct?zsrbwki i samoloty b?dq nierzadko 

iedyoymi mnqdmm 
k pomagajqcymi w 

ueieczise. 

SzeSciu specjal istbw uddaje si? pod naszs 
dowddztwo, aby wykonad 20 niesemowicie 
trudnych misji plus $ze£i5 misji treningowych. 
Akcja gry zaczyna si? 20 lutego 1940 roku, 
czyli w sumie w czasie rozkwitu niemieckiej 
Rzeszy, W szEebie angielskich sil zbrojnycb 

znajduje si? jeden pulkownik, ktdry odrzuca 
^ koncepcj? wylqcznie walk obronnej i 
■L formuje od d ziat s z e£c ru ko mend dsqw , 

Hk ktdrych zadaniem misje 
Ik dywers yjn e i wspomsgajqce na 
Lm terenach wroge. 

ytuly filmdw. ktdre podatem 
przed chwilq, majq sporo 
wspdlnych elementovv. G16wny/ni 
botfaterami jest w rich kilku 
specjalnie wyszkolonych idlniergy 

spE'zymlerzonyGb, armn^ 

terenie wroge wykomijq misjm 
specjalne. W „ Dzialach z Nawarany" wyeadzaiq 
dwa pot?zne dziala strzegqca wtid Morza 
Kretenskiego, .Komandosi z Nawarony" j1 
tarn? w Jugostawii, aby uniemozliw# atak 
pancernych dywizji memieckich na partyzsntbw, 
..Parszywa Dwunsstka" atakoje zamek, w 
ktdrym odpoczywajq wysoqy rang? ofJcerowie 
niemieccy, a w ,Jylko dla Orlbw" dwsj 
korfigndosi w towarzystwifi dwdeh pt?knych 
kobiet ratujq z zamku Schloss Adler, central} 
SS. generals armii amerykartskiej lod red,: 
przynajmnfej tak si? wydaje niewtajpmniczonym 

wszystkis niuanse komanrfosom, poniswaz 
prawdziwe zadenie jest zppelnie inn el. We 
wszystkich filmach elianccy zolnlerze wykezywali 
si? pomyslowodciq i zodziWisjqcq skutecznoSciq 

w eliminowaniu wrogs. Wide razy icb akoje 
wywolywsly uSmiech poblazanio na naszycb 

fm SOZIE'I PO CO? 

zb oparacla me mtejsce w 
L Jest bardzo letwa l 
^jemna do 
przeprowodzenia. Trzeba 

jodynie zniszczyd 
radibstaeje wrap 
m pornocq beczek 

wypelfiionych 

mm Do dyspozyeiimamy tylko trzech 
komendos6w, bo nie zmm cols sstistka jest 
potnzdjna. hliestety, me mamy mozliwo^a 

HARDWARE 
Sprowa prawfe naiwazniejsza. czyli narz?dziB 
zabijanlsi jskimi dyspionujg nasi tudzie, Podstawq 
jest .klamka™. czyli standardotvy pietolet 
automatyezny Smith^Wasson ketiber 9 mm. 
2dsi?g ma to niewielki. robi duio hatasu i 
przeciwko NjBmcoiTTiJZor^ny^ atiiomaty fire 
ma szans. Bardziej finezyinq braniq jedf^rawiB 
18-centymet;rowy nbzr i% pomocq ktdregM 
mozna cicho za!atwi6 spaceru|qcego szkojjfe 
dedynym problemem jest to, m po zadzyaafu 
facets m iiemi pozostaje plamo krwi. Innym 
dchym zihrfjcq iB'st'strzykaWko-? tWTcizn^ 
uzywonfl wylqczme przez MDziweke", Nib' 9 
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misji. Ciekawostk? jest fakt, ze we wszystkich 

20 misjach wyst?puje caly czas ta sama grupa, 

Oznacza to, ze nie mozemy (a przynajmniej nie 

powinnismy, mysl?c o ukonczeniu gry) stracic 

ani jednego komandosa. Im dalej w las, tym 

misje staj? si? coraz bardziej trudne. Po 

Norwegii przychodzi czas na Afryk? Polnocn?, 

Francj? i na koricu Niemcy. Kazda misja stawia 

przed nami inne zadania. Raz musimy wysadzid 
v; powietrze tam? [ uniemozliwid Niemcom 
dalszq cfensyw? LKomandosi i Nawarony"), 

Pramatis personae 

innym razem na zniszczenie czeka wielkie dziaio 

dalekosi?zne, ktore zagraza naszym sitom 

inwazyjnym [„Dziaia Nawarony"]. Norwegia to 

glownie misje sabotazowe. Pozbywamy si? po 

kolei radarow, tamy, dzial samobieznych i 

sktadow paliwa W Afryce Potnocnej sprawy si? 

komplikuj?. Tam czekaj? na nas misje pustynne, 

wysadzanie wiez wiertniczych, uratowanie 

naszego dowodcy z obozu wroga, ucieczka po 

dachach El Algheila. Misje we Francji to burzenie 

mostew, sabotazowe akcjB 

wojennym Niemcdw i dominujqoe opersoje 
przeciw instate cjom niemteckiej 

Kazd? misj? poprzedza dokladna odppawa i 
objaSnienie zadan do wykonania, W zaleznosci 
od rodzaju misji do dyspozycji mamy 

odpowiednich komandoabw, Na pierwszy vmt 

oka wi?kszo^d i ce!6w, ktdre musimy osi^gn^a 
wydsje si? niewykonalna. Tu wteSnie do gry 
wl?cza si? nasze mySlenie. Co mi przypomniafo 

4asza Parszywa Szostka w pelni zastuguje na swoj? nazw?. Jest to zbieranina twardych facetow, kttirym nie do konca podobajq si? zasady panujqce w wojsku, a swoje 

jyqcpliwoSci przekazuj? przefozonym w postaci r?koczynovw 

i Szef bandy i najwi?kszy 

| * zabijaka to sierzant Jerry 

j _ „Malutki" McHare. Ten 

j| wielki Amerykanin jest 

wyj?tkowo gwaltown? i 

s:|| sprawiaj?c? problemy 

| postaci?, W latach 30 

mistrz judo w USA, w 

! -l 1939 skazany na 15 lat 

: t ci?zkich prac za 

% uderzenie wyzszego 

iWrang? oficera. W zamian 

b za anulowanie wyroku, w 

1940 wstqpil do Korpusu 

^ Komandosow. Nasz 

I osifek wslawil si? kilkoma 

pokazowymi akcjami, jak 

ta na wyspie Vaagso. 

Drugi w kolejce to James 

„Fins” Blackwood - 

specjalista od roboty 

nawodnej i podwodnej. 

Swoje doswiadczenie 

zdobyl mi?dzy innymi 

podczas uczestnictwa w 

corocznych regatach 

pomi?dzy uniwersytetami 

Cambridge i Oxford W 

1935 wstqpil do marynarki 

i zostal kapitanem, 

Awantura na Flawajach 

postawila przed nim dwa 

i Sam bez amunicji dostal 

9|jl si? do niemieckiego 

: . bunkra i tylko za pomoc? 

I noza pozbawil zycia 16 

wrogow Kilka tygodni 

S:v. pozniej na lotnisku Timini 

zaatakowal niemieck? 

'A wiez? obserwacyjn? i 

mimo ostrzalu, uszczuplil 

armi? Adolfa o kolejne 15 inazwisk. Jack O'Hara 

jest ekspertem w walce 

wr?cz,. IMiezastgpiony w 

poslugiwaniu si? 

bagnetem, zalatwi kazdy 

p..chodzqcy problem". 

Ostatnim, ale w zadnym 

razie me najmniej 
waznym, czlonkiem grupy 
jest Amerykanin Sid 
Perkins. W 1937 Sid 
ucieka z USA, zagrozony 
wyrokiem wi?zienia i pod 

grozb? deportacji 
wst?puje do armii 
angielskiej. Tam 
wspolpracuje z Wydzialem 

Spraw Zagranicznych w 

sprawie testowania 
pojazdow 
przechwyconych od 

Niemcow, Jego 
najbardziej znana akcja 
miala miejsce na lotnisku 

Tamet, gdzie zniszczyl 

Kolejnym cichym zabojc? 

jest Sir Francis T 

Wooldridge alias 

„Ksi?z?", Pochodzi ze 

szlacheckiej rodziny i 

Aby wysadzac niemieckie 

instalacje, potrzebny jest 

saper, czyli spec od 

ladunkow wybuchowych, 

T? role w oddziale pelni 

Russel „Pieklo" Hancock. 

W przeszlosci pracowal 

jako strazakw rodzinnym 

Liverpoolu, w 1934 

wstqpil do Wydziafu 

Ladunkow Wybuchowych, 

gdzie dlugosc zycia jego 

czlonkow wynosi duzo 

ponizej sredniej krajowej 

Podczas ataku na port w 

St. Nazaire rozmiescil i 

zdetonowal kilkanascie 

ladunkow, ktore 

Bardzo wazn? postaci? w 

naszej gromadce jest 

Rene „Dziwak" Duchamp. 

Pracownik wywiadu 

francuskiego, uczestnik 

ruchu oporu i okazjonalny 

uczestnik w misjach 

Korpusu. „Dziwak" zna 

perfekcyjnie pi?c j?zykow, 

w tym oczywiscie 

niemiecki Bardzo cz?sto 

podszywa si? pod 

niemieckich oficerow i z 

zimn? krwi? eliminuje 

mczego me 

wyjscia: albo wst?pi do 

Komandosow, albo zostanie 

wydalony z armii. Podczas 

wycofywania wojsk 

alianckich z Dunkierki, 

otrzymal Krzyz Wojskowy 

za uratowanie 45 zolnierzy, 

otoczonych przez Niemcow 

na francuskiej plazy, Mowi 

si?, ze mial problemy z 

alkoholem, ale obecnie 

obowi?zek wojskowy 

postawil na pierwszym 

miejscu W akcji jest 

nieoceniony jako nurek i w 

ogole we wszystkich 

operacjach zwi?zanych z 

transportem wodnym daje 

si? poznac jako 

profesjonalista , Koledzy 

mowi? o nim, ze moglby 

plywac nawet w pudelku od 

butow. 

if 
osiem niemieckich 
mysliwcow karabinem 

maszynowym 
zainstalowanym w swoim 
jeepie, po czym 
staranowal kolejne 4, 

czym?c je 
bezuzytecznymi. Armia 
potrzebuje go z jednego 

powodu - jezeli cos jezdzi, 

Sid zawsze to 
poprowadzi. W akcji 

przydaje si? tez jego 

znajomosc mechaniki i 
umiej?tnosc operowania 

roznego rodzaju 
urz?dzeniami, jak dziaia, 

czolgi, karabiny 

maszynowe. 

chyba najbardziej ze Podczas ataku na port w mczego me 

wszystkich zasluguje na St. Nazaire rozmiescil i 

miano „cichociemnego". zdetonowal kilkanascie 

„Ksi?z?" jest po prostu ladunkow, ktore 

snajperem. 0 jego fa m 
kwalifikacjach swiadczy W ^ 
mi?dzy innymi Zloty W V 

Medal w strzelaniu na ■ ■ Hft ^ V jH 

Olimpiadzie w 

Monachium w 1936. Po fa / 
krotkiej sluzbie w Indiach, K ir; jB spodziewaj?cych si? 

wst?pil do Korpusu -p‘ hitlerowcow. Posiada 

Komandosow. Podczas bardzo wiele informacji d 

jednej z pierwszych unieruchomily port na rozmieszczeniu i ruchach 

operacji wslawil si? kilka miesi?cy. Dla wojsk niemieckich. Jego 

strzalem z prawie dwoch Korpusu glownie liczy si? „konikiem jest niszczeme 

kilometrow, ktorym jego wiedza o wszelkiego poci?gow z 
pozbawil Niemcow rodzaju materialach zaopatrzeniem dla 

dowodcy garnizonu w wybuchowych. Rzeszy. 

Narwiku. Bardzo Wysadzenie kazdego 

spokojny charakter, nie wskazanego obiektu to 

lubi?cy towarzystwa, ale jego zadanie, 

idealnie wypelniaj?cy 

swoje obowi?zki. 

Nie bez powodu roapisuje si? na ternat uczsstmkdw cojnyct» opef acji■ ^ 

kazdy z nich [est specialist? w swoim fachu i wykonuj?c mene so _ 

zapewni lOO-procentowy efekt, \ tak: pontonem kieruie cy o _ odteoloSci 
wmundurniemieckimoze przebrBdsi?niktinnyjak,a- 

wroga pozb?dzie si? .^siqz?”. 

unieruchomily port na 

kilka miesi?cy. Dla 

Korpusu glownie liczy si? 

jego wiedza o wszelkiego 

rodzaju materialach 

wybuchowych. 

Wysadzenie kazdego 

wskazanego obiektu to 

jego zadanie, 

spodziewaj?cych si? 

hitlerowcow. Posiada 

bardzo wiele informacji o 
rozmieszczeniu i ruchach 

wojsk niemieckich. Jego 

..konikiem" jest niszczeme 

poci?gow z 
zaopatrzeniem dla 

Rzeszy. 
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ze nie napisafem o najwazniejszej rzeczy, czyli 
jaki to rodzaj gry? Wlasciwie do korica tego nie 
wiadomo. Nie jest to strategia, nie jest to gra 
zr?cznosciowa, bo ani jedno ani drugie same nie 
zapewniq zwyci?stwa, Powiedziafbym, ze 

Slacja ratlarowa, kldra 
irzeliii zniszczyc i samolol, 
ktorym irzeba uciec. Wokdl, 
jak zwykle, duzo Miemcow, 
kldrvcli trzeba 
wvelimiiiowac. 

Dowddcy obozow niemieckich nie pozwolq sobie 

dmuchac w kaszk?. Tak ustawiajq patrole i 

straznikow, zeby si? nawzajem obserwowalk 

Jezeli ktorys zauwazy, ze jego kolega nagle 

„zaslabt , od razu zwoluje ferajn? i rusza na 

pomoc, Dtetego przed kaztfq misjq warto 

przeijIedzfS traay patroli i zasi?g wzroku 

straznikdw, j tak icfi zatatwiad, zeby mini si? nie 

tibfny£liti o co chodzT Przykfsdowo, w jednej 

misji, gdzte naszym zb dan tem jest sprzgtniqcie 

niemieckiego generals podczas jego porortnego 

spacsru. warunkiem powodzania operacji jest 

..zachowanie ciszy" Ogrod, w ktbrym general 

sobie spaceruje jest g?sto obstawiony, a na 

dachach okolicznych budynkow zezujq na 

okoliczne uliczki straznicy. Przy obydwu 

wyjsciach z rezydencji generate sq podstawione 

dwa Mercedesy, ktore w razie alarmu 
majq za zadanie bardzo szybko wywiezc 
,,nasz cel" w bezpieczne miejsce. Czyli, 
krotko rzecz biorqc - gdy ktos nas 
zauwazy, to general po 15 sekundach 
pruje samochodem gdzie pieprz rosnie. 

„Commandos" jest grq strategiczno- 
zr?cznosciowq rozgrywajqcq si? w czasie 
rzeczywistym, gdzie jedno bez drugiego si? nie 
ob?dzie. Izometryczny rzut na pole akcji 
zapewnia widok wszystkich waznych 
szczegofow. Nasi komandosi poruszajq si? 
czolgajqc, zwyklym marszem lub biegiem. 
Dookola szwendajq si? niemieckie patrole z 
psami, a ze wszystkich stron miejsca operacji 
strzegq wieze straznicze. 

Patrole i straznicy majq ustatone trasy i 
poruszajq si? tylko po okreslonych sciezkach. 
Kazdy niemiecki zolnierz obserwuje co si? dzieje 
wokol niego i jezeli dostrzeze np. ktoregos z 
naszych komandosdw czy nawet lezqce cialo 
swojego kolegr, zaraz moze oglosic alarm. 
Wtedy praktycznie jest „po ptakach", bo na 

odglos syreny alarmowej z koszar wysypujq si? 

dodatkowe oddzialy, ktore praktycznie 

uniemozliwiajq ciche zafatwienie sprawy, W tej 

grze liczy si? najbardziej dyskrecja. Jezeli 

zadzgamy jakiego zolnierza, to najlepiej od razu 

schowac ciato w niewidocznym miejscu. Jezeli 

poruszamy si? po sniegu, trzeba zwracac uwag? 

na slady, jakie zostawiamy za sobq, bomatrole" 

niemieckie nie bq tak glupie i od razu po.dqzajq - 

naszym tropem, Chociaz zalezy to jednak od 

zolnierza. Kazdy ma przeciez inny charakter i 

jeden od razu zacznie krzyczec na alarm, a drugj 

zlekcewazy: slady i dla wlasnego spokoju pojdzie 
dalej. 

MYSLENIE DZIS W CENIE 
Na rynku tyle si? mnozy strategii czasu 
rzeczywistego. Glosno mowi si?, ze Al 
komputera wymaga szczegolowego 
zaplanowania misji, dobrego 
gospodarowanio surowcami itp. Co oni 
wiedzq o mysleniu? Niech ktorys z tych 
amatorow zagra w Commandosa, wtedy 
zobaczy, co to znaczy, ze komputer 
wymaga od nas myslenia. Tu nie mozna po 
prostu ruszyc calq grupq w sam srodek 
obozu i wystrzefac wszystkich. Niemcy sq 
wyposazeni w automaty i strzelby 
snajperskie. Co krok natykamy si? na 
gniazdo karabinu maszynowego i wiez? 
strazniczq, Tu trzeba pomyslec i 
zaplanowac jak zrealizowac zadanie, Jednq misj? 
wykonuje si? po kilka godzin, ciqgle nagrywajqc i 
fadujqc gr?, Ruszamy komandosem w kierunku 
stojqcego tyfem do nas zolnierza, zabijamy go, 

.bierzemy cialo, w tym momencie padajq strzaly 
- jakis maruder zobaczyl nas i to jest koniec, 

.znow Joad" i tak do uzyskania efektu. Kazdy 
krok musi bye obmyslony, a ruchy idealnie 
skoordynowane z ruchami Niemcow. 
Czasami raz na 15 minut zdarza si? 
okazja, ze dany zolnierz nie jest 
obserwowany i bez halasu mozemy 
go zdjqc. Normalhie, jak na 
prawdziwej wojnie. 

Pozostaje mi jeszcze troch? formalnosci, czyli 
ocena grafiki i muzyki. Grafika, co tu duzo 
indwic, jest idealna. Bardzo dokladnie 
odwzorowana rzeczywistosd, dbafosc a 
szczegoly [Niemcy jak si? nudzq, robiq rozne 
fajne rzeczy, przy ktorych palenie papierosa to 
banal]. Wszystko w wysokiej rozdzielczosci, 
dodatkowo w czasie misji mozna obraz akcji 
dowolnie powi?kszac i zmniejszac. Jezeli komus 
jest tak wygodniej, to dla kazdego komandosa 
mozna stworzyc maty ekran, na ktorym znajdzie 
si? on i jego otoczenie. Podczas misji w 
Norwegii, Afryce, Francji i Niemczech mozemy 
podziwiac architektur? i krajobrazy wiasciwe dla 
tych regionow, Grafice nie ust?pujq efekty 
dzwi?kowe - slychac szum wody, krzyki 
Niemcow, odglosy krokow, strzaly. Poza tym 
cisza, czyli tak, jak powinna bye wykonana kazds 
misja. Dobra grafika i muzyka w grze to dzis 
standard, wi^nm b?d? si? rozpisywal na ten 

l i^te'mat za duzo,zWCommandosie najwazniejszy 
' jest^o^epSgr^%g.dwM^w^ie rzeczywistodci. 

fA&tor.wvszloihmoanskim progjjamisto 
—■ . -'I:? : • ' 

|! A to-wyszlo -hiszpartskim progran 
aly , znakomic'jer 

% mn. vH 

U dolu: 
Wielhi p«nik - bral 
Bismnrcka. Wokol grodzie 
przeDiwlorpedowe, palrole 
Hiemcov/ i czolg w garaiu. 
Za pol godziny lego 
wszysthiego ma nie liyc. 

I DLA OCZU, I DLA USZU COS Sl^ ZNAJDZIE 

Nasz snajper nie ma kilkudziesi?ciu 

naboi, tylko na przyklad trzy. Trzeba 

Vi/i?c pomyslec, jak najbardziej 

efektownie je wykorzystac, A moze 

nie warto zalatwiac strzalem z 

daleka faceta, ktorego bez problemu 

mozna dosi?gnqc nozem, bo strzelba 

snajperska przyda: si? pdzniej? Pytama. 

setki pytan, na ktore musimy^sobie 

odpowiedziec podczas misji - to jest dopiero 

myslenie! 
Wymagania; 

pT2Q. T6 Mb. 
-\\m 
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Mirage 
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Pyro Studms/Eidos Interacl 
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Monte Crisio Multimedia 

Wall Street Trailer 
Rekiny finansjery... 

Ostatnimi czasy gry ekonomiczne mogg sig 
lojarzyc tylko i wylgcznie z produktami typu 
industry Giant czy Capitalism. Ich glownymi 
tutami sg najczgdciej wspaniata gralika i... 
kcja(i). Za to prawdziwy wgtek gospodarczy 

iiardzo czgsto jest putraktowany po macaszamu, 
co odstrasza mitosnikow operacji finansowych. 

la ostatnio naprzeciw oczekiwaniom takicb 
tasnie osdb wyszta linma Monte Gristo 

Multimedia, klAra zapnezentowata swdj 
ajnowszy tytuf Wall Street Trader 98. 

komunikacja itpJ, z ktorych kazdy zawiera co 
najmniej szesb pozycji do wykorzystania 
podczas operacji na giefdzie. Kazdy z 
towarow, z chwilq wejscia na gield?, jest 
dokladnie opisany [na poczqtku masz dostpp 
tylko do dwoch], fqcznie z informacjami, co 
powoduje zmian? jego notowan itp. Tego typu 
dane trzeba analizowac wyjqtkowo doktadnie, 
bowiem powodzenie w ogromnej cz?sci zalezy 
wfasnie od ich zrozumienia, I tu wychodzi 
szydlo z worka - widad bowiem, ze gra jest 
skierowana do ludzi, ktorzy naprawd? lubi? 
„te klocki" i do tego sg prawdziwymi specami 
w tej dziedzinie. Laik ma male szanse na 

98 

Za to zaszkodzic mog? 
nam roznego rodzaju 
wypadki losowe jak: 
katastrofy tankowcow, 
strajki itp. W pewnej 
czpsci s? one oparte 

na prawdziwych wydarzeniach, 
ale nigdy nie maj? miejsca w tym samym 

momencie. Ogolnie rzecz biorqc, 
mozliwosci jest naprawd? bardzo 
duzo i zwolennicy tego typu gier 
powinni bye w siodmym niebie. A 
zapewniam was, ze nie wymienilem 
wszystkich mozliwosci WST 98 - 
jest ich po prostu za duzo; tak 
prawd? mdwiqc, najlepiej 
przedstawilby je warn fachowiec- 
ekonomista, a nie taki skromny 
recenzent programow 
komputerowych jak ja. 

Ale kogo to obchodzi, skoro jeszcze 
nawet nie napisalem, jak to 
wszystko prezentuje si? od strony 
grafieznej i dzwi?kowej. Coz... 
musz? powiedzted, ze gierka mile 
mnte zastayta. Mine gratika 
samego komputere, m pornoc? 
ktdrego wykonujemy wezystkte 

operaeje, pie jest szczytem geniuszu. Ate w 
sumie niczego jej nie brakuje - ekran jest 
przyjemny dla okef funkcjonalny i wla^cfwie to 
powoduje. ze uwaiam go za naprawd? dobry, A 
do tego nolezy dodat jeszcze mnostwoklipdw 
wideo i dlwl?k6w przekezu^cyGh new 
informant Sfyszymy po prostu radiowe 
wiadomo&oi lub oglgdamy film - Wszystko 
aczywkfcie bardzo ctobref jekoScL 

I tak tei mozna powiedzteb o calym tym 
produkeie * jest profesjonalnte zrobiony, pomimo 

tego, ze zap own e nie znajdzie zbyt wielu fandw - 

wszyacy wiemy, co tak naprawd? preferuj? 

obecnie graeze komputerowi Ale ludzie lubrqcy 

tege typu rozrywk? rmjszq i WST 98 zepoznaiS 

si? konieeznie! 

3cena podana jest i punkm wldzeaia 
wego grseza. Zainteresowani, wszelkiej 
ui rnaniacy \ entuzjasci mogq spokojnie tu 

c ze 3 punkty... i 

Ctt-ACTIP' 
Praducent: 
Monte Crisio Multimedia 

Yasiu 

ak juz sama nazwa aplikaeji 
wskazuje./haszym polem do popisu 
b?dzie tu szeroko rozumiana gielda. 
Celem gry, krotko mowiqc, jest 
zdobycie jak najwi?kszej kasy 
poprzez odpowiednie zakupy i 

sprzedaze roznych walorow. To byt skrot - tak 
naprawd? to gra ma troch? bardziej 
rozbudowanq fabut?. Otdz chodzi o to, zeby 
zostac spadkobierc? rekina gieldy - Lora 
Fleminga, ktdrego fortune jest tak ogromny, ze 
az trudno to so bte wya brazil Jednak nie jest to 
l&Hproste,.. Lord nie zostawil zadnego 
uiicjalnego ^sukcesora1', a swoje pieniqdze 

^decydowalsi? powierzyd komu£p kto, pedobnie 
on, na gialdzte ezuje si? jak w domu, 

i oga do cate jest trudne,. Uzywejgc 
knmputera Lords, b?rfziesz musial. drogi graezu, 
I 'ejSd pomySIhie przez seri? wymy^tonych 
pzez wl^ciciela fortuny, o ktdrq walczysz, 
r sji, W mier? postppow, komputer bgrfzie ci 
buTrdwal coraz to nowe mozliwosci, ktflre 
•ferdziesz musial blyskawicznie wykorzystywed, 

Roby nie zostab w tyle za konkurencj?r ktdra nie 
f Zswsze gra fair. 

Ty zresztq tez nie musisz grac calkiem czysto... 
ale zaczn? moze od poczqtku. Komputer Lorda 
to dziwne urzqdzenie, ktore pomimo swojego 
skomplikowanego wyglqdu 
pozwala na szybkie 
wykonywanie wszystkich 
operacji gieldowych. Na 
biezqco podaje kursy 
Wszystkich interesujqcych 
C|? „towardwM, co jakid czas 
paczy ci? nowosciami ze 
swiata, z ktorych b?dziesz 
Musial wywnioskowad, w co 
warto zainwestowac, a 
o^ego trzeba si? pozbyc. A 

to wcale nie jest takie 
B' oste-,, Do wyboru masz 
Rp^nascie sektorow (takich 
pH yyajuty, akcje, paliwa, 

n>yycibstwo - ale przeciez WST 90 mozna 
potrektowad jako trenmg przed prawdziwym 
robieniem kasy „na parkiecie". Nie hrakuje tu 
prsktyeznie niczego, z czym mamy do 
czynienia w prawdziwej (1rzeczywBB^t 
gietdowej". Jest wi?c dost?p do agenttSwi 
szpiegow, a nawet rzeeznika prasowego:" Z 
pomoeg tych osdb dowiadujemy si?, co 
szykujq inni, jakie sq prognozy co do 
przyszlych notowan itp. Ponadto graez ma 
mozliwosc wykupywania towarow swoich 
rywali, a nawet cafkowitego zlikwidowania 

konkureneji - 
wprawdzie wymaga to 
duzyeh nakladow, ale 
dzi?ki temu delikwent 
juz nam nie zaszkodzi. 



□ stateczna fantazja 

eatym swmt;le siaeajs si?r zb i |iiM zsszla 
pDid tfziesifd miiioiifiw. Nla sa !a wyniiii 
sppzeilaiy aUiuintiw KllGbaera Jasksoiia czy 
ffladiDDf. Tylu Spy na eaiym pMt cticlato 
zageafi w Final Fanlasv VII; sr? RPG • lanando, 

na pynkEj. ttetoiy, lylto posiadaEZB lonaol P8X 

QBsppj’OEi jpwalj pi a do niaj wipaganif 
sppzgi. PQiiiysIciel Mmi iDiilonow grain | 
letlng tiro, Pemiarzy Ira zatala, az do 
pjptftu isflo tm, bo wlfiiiy ogloszona, ze 
FIDOS wytfa FFIIII na PS. 

BMmwaBfflfiM Tj won: y wersji tooi isalo wa 

SituBr^Soft, racrndnile 200 
specjBhsttiw. ktbrzy prawto csly rok 
zajmowBli m kOTWGrsjg, 

Gigantywny sukees oryglirtlu 
wyolegel szczegtilntJi staronno&e* w 

-pracacir. ktbre rakoteyiy dm inresjgce 
tmu Na pocigiku lioca Final fantasy VJt 

pojawH sifm prilkach polskich sfclepdw t^m 

komptiterowym) 

HlSTORfA TO WIEBANALNA 

Swtot pitys^ci Pfonetfj konpOTtlje. 5 
w&^d ttiih rmtw^k&a i na|fKiE?inl«j$za - SNnre. 
Za (KHnocq mmh Kolniersyr i Jewych operac]i 
wsgieia tib sam szczyt i pi'okfcyc/nie r*adzi 
cstii&% M to zwyWebywB, MMzy mgdy zs male 
r po Ztomu p+vysredi eras n^caiy Wszechfiwiat fale 
3mtne|e. J Aby go openmvac, potivubne sq 
niezll&mpe linfiC: enertjTi Szefom Shinn nle trajfc& 
bylo siukatf daluko, bo ptui fcb sispami - ich 
•’Amm planet# predutovvele iyofodafta energy, 
*BSp ktArei plan eta mogla lyfc. Me innego nie 
l^oatolo, jak sebrert si? dn efcspleateqi tej 
muw Nte to, re rnjiym mors jei nte sterwyd i 
d;tek* tekim oocaynaniorn cafa planet# more 
ufitF?eC NaEir/ahue(s?a ^st wladra! Wledzo, 
period® i Wrgiaj drodze do sukcesu steje 
rtjcb opofti AwiancHe. Ruch mm to more re 
liFft) pbwtetfeiam;. Ot, garstb sze^Acbw, kt'drzy 
tiic podponzgtfkDivali g& wtarizv Shium i cheg 

i (osEim. Za 

sabotowarMa poauni^6 
toq^firacf orioflkuwie Avalanche nadzieje 
poYVfitrryi-^^: oksploatacju iy^odap^ enezgu 

imy M w P°5t0li Clouds Strife’s - bytego 
;a sdd;"3fesp8e]flfnych koiporscjf^shinre 
cb pod 1 ■ -Soldier” obeeme 

neiemnike, ktdrv m dobrg kesg 
mibi watyetko die k&rdego. Ink 

ratanctm, ktdry ispiecii za 
v/Bpdtpraqf pny operscli 
wyfiBdjenia jednego i siedmiu 
reaktot'dvr miesta. Orgaolzaci^ 
Avste/iche doiwodzi Barret 
Wafto r,remnskdry ofbrrym 
i d?M!dem Vulcan raoiiant prawej dlonL Podtres 
nasroj podiUyy po svAeoie Final Fantasy 
spotkemy jesrcie kdkedziessqt mnyeh esekawyeb 
nnataci. w$t z ntch prrytaefy do nas. ehy 
wspdlftie walczyi i lyrenifi Slvfera. znajtkte sif 
iei Wififu djocieidyclvwrogdvrf, e wiif'dd op aeffl 
Seph>roth ■ b{(!y dowddee IormsejrSoldier. 

F^iygody, jakte 
pnwywefrjy wre? i 

Duudemi 
ojnwnifcami z* 

il#nnhe. m 

mrnmM' 

Po prawei: 
MvttttrvlikbM 
IfiMwnjttntRiisrf 

zad^lwtaiecB i v^rus^elgce. Midday bohnterami 
msm irawi^ujg si? przyjainie. w niektdre 
serca wkrada si? nowet milord. Wydarzenia i 
dlafogi nie a? tak benalne jak w innycb grach 
tego cypu. Tuciuje sr?P ze sprawa jest pa warm 
kazda IJnijka wymiany rdart jest wbzrfa i wnosi 
cos nowego; Kazdy i boheterdw ma uniksing 
osobowoSO. kttira wplyv/a na jego zachowanie v K 

eks^remalnyoh sytuacjach- Niektdre wydanem 
wzbiidrajg w nas gniew, me powadujg izy. 
QkruciBAsctvo 4wma, w ktdrym tocry gra, 
najlnpiej nbrazuje deeyzja szeTa korporacji 
Sbinra, dotyergea ftrtts^czenia calego sektora 
ramiftaakanegpTf!^ fcysigee ludzi tylko po to, 
aby iKizbyty si? ukrytej gdzie^ tom kryjbwki 
AvePcfe- 

Cloud z poczgtkij 
raioteresuwnfiy Jest 

calg sprawg. 

Dupolu mu place za nslugi, dopdtv b 
S^vradc^yl l ^zesem isgo mi& 
imisnia. a kiedy ginle jedna 2 

dziewaryn, decydufe si? jur na 
dn afteji i sftopefi Shinrze tyfki. 

KiASVKA RPG 

Final Fantasy ktasyfikuje si? |ako klasyeznv RPiS. 
czyli m moie labraknftjS tapi rtoyub 
wspglczynnJkPw charaktarywigcycli boJ^tirdw, 

ktdre roang wraz ie rtlcbywenym 
doSwiadczeniem, W walce najw^nlejorym 

parametrem jest HR czyk Hit tfmw - jest to 
odpornost posfcpci m cioey, Gdy spadnte 

pnnizej setki, trecmiy pienvotep 
mozliVifoCcibujowe»sftajemy si? wolnisisi 

i mniej skuteemk Jeteli wynpie zero, 
postal trees przytomno^d i umiera. 

Druge cyfrg, kebra bezy 51? podezes poiycaek 
lesr. MR czyii Magic Paints - mierzy one 
rdolnoSd postacr do atekowania magig. 
Ocrywi^cie im wJ^ksza, tym fepsza, a nasja 
rnagiB steje si? pot?znmpa. S^ter imfe 
parametry mniej popularne, jok erybko^ site 
ataku i edolhoSci obrony Wraz ze wzroBtem 
dodwiadczBoia bojowago, fctidre. jek same nozwe 
wskazuje, maina zdoby^ tyiko podezes waiki, 
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ICIoutl Strife] 

jBarett Wallace] 

Leris Gainsborough] 
Pi?kna, tajemnicza kwiaciarka. W zniszczonej katedrze w Midgar 
hoduje kwiatki. Ma ochot? na Clouda i jest drugim bokiem trojkqta 
milosnego (pierwszym jest Cloud, a trzeci made obok). Dziewczyna 
jest sktdcona z przybranq matkq, bardzo uduchowiona i podobno jest 
idealnym kandydatem do formacji Soldier. W walce bardziej przydajq 
si? jej zdolnodci magiczne niz sila. 

ifa Lockheart 
Tifa jest ekspertem w walkach wschodnich. Normalnie pracuje jako 
barmanka w slumsach o jakze ironicznej nazwie „Siddme Niebo". W 
dzieciristwie kr?cila z Cloudem, teraz jest tr'och? zbyt niedmiata, aby 
wyjawid mu swe prawdziwe uczucia. To jest wladnie trzecia cz?dd 
trdjkqta. Lewy but zaopatrzony jest w metalowe okucia, ktore 
zwi?kszajq obrazenia zadane przeciwnikowi. 

Hit 
SMi 

J i 
iCait Sithl 

Yuffie jest bezpodredniq dziedziczkq klanu ninja. Ma troch? trudny 
charakter i za bardzo nie mozna jej ufac. Jest bardzo przydatna w 
walce jako dodwiadczony i dwietnie wyposazony wojownik. 

rincent Valentine! 
Tajemnicza postad, ktdra w przeszlodci byla uwi?ziona przez Shinra i 
poddawana okrutnym eksperymentom. Jego pochodzenie jest nadal 
zagadkq. Jezeli uda ci si? go odnale^c, zyskasz bardzo przydatnego 
stronnika. Vincent jest bardzo wyrachowanym i chlodnym facetem, 
ktory posiada niesamowity refleks i pot?znq bron, co czyni go 
niezastqpionym w walce. Jego dewiza: „Jeden strzai, jeden zabity". 

[Cid Hlghwindl 

|Sepiroth] 

Najbardziej tajemnicza postad w grze. Definitywnie zly charakter. 
Sephiroth jest bylym dowddcq elitarnej formacji Soldier i zarazem 
nauczycielem Clouda. Wszyscy mydleli, ze nie zyje, ale wrdcil, siejqc 
wokol strach. Swoich przeciwnikdw pozbywa si? za pomocq nowego 
miecza Masamune. 

U gory: 
mnnw 
Him uic muii 
torn! 

wi?ksze obrezenia. OcJ emu do mm sytuacja 
zmusza nas do zagrania w mirdgry. fak wydfilgl 
motorami czy obrona wyspy prsed atakiero 
inwazyjpyeh stl Shinra - to mamy m w rodzaju 
uproszczonego Command & Conquer 

Drags do cetu me jest jaene i prom Nie 
imm mustmy trzymed si?gtdwnep zadanis 
Napclkene postecie zwraopjq si? cz?sto o 
pomoc, fcttfra wymap dzrslad zupelftte nie 
zwiqzenych z gldwnym ceSem gry Za tdkie 

wykonane iadanie oferzymamy ciakawy pnsant 
Jub po prostu udcisk dloni ? Ql?bokie wyrcszy 
vtfdifyczno&u. Jednym i najweziMjszycb etuusw 
cei gry |est przewtdywelny czas grama. Ob 
zaawansowerrych graozy.ktdrzy bqdq od mu 
dozyll do celu, praeWfduie si? minimum 50 
pdtfn zebswy. Ole pooqtkujqttych, JtCdrzy lobiq 
paboczne zadsnie i nie ipieszq si? za bardzo w 
smm nnisjh tm ten mm osiqgnqd iiawet 
poned 100 gmktn 

ABRAKADABRA 

W Fmal Fantasy zestasowano jeden i 
najiepszyoh syscemdw uzywarwa magu Teraz 
kazdy i cztonkdw giupy Avalanche moie 
czarowad Jedyna ma, jaka jestihmgo 
polrabna to ..Materia*, Sq to takie kulki, ktdre 
umieszczamy w broni Idb paneerau. 
Reprezentujq one r&zm rodzaje magi!, Mamy na 
przykfad Melon? ognia, Mnten? lodu, Mu ten? 
uzdrawiania i kilkenedde innych. Qprte 
scanderdowyeh Materiif wyst?pu)q jeszcze 

ro^nre tez poziom ogdlnego doSwimJczema 
postaci. Kazdy wzrost pozscmu ojeden 
powoduje zwiqkszenie wsz^tkjch 
wspflfczynnikdw. fnnym sposobfim 
.nepskowenia- swojego ulubiadca jest zafozonje 
dobroj zbrai i wyposez&nie jq w dobrq broA * 
zwrqksie m wtedy skuteczno^ atakii 
kowencjonalnego; /adajerny przedlwnlowi 

Gldwny bohater gry, 21 najemnik, byty czlonek elitarnej formacji ..Soldier”. Po 
wypadku odszedt z korporacji i teraz za pieniqdze wykonuje rdzne zadania, 
wymagajqce do^wiadczenia bojowego. Niezalezny i caty czas trach? przygn?biony 
charakter, jest bardzo dobrym nabytkiem organizacji Avalanche. Na wyposazeniu 
ma ogromny, dwur?czny miecz, ktrirym wszystko tnie jak chce. 

Szef organizacji Avalanche. Zamiast prawej r?ki wszczepiono mu dzialko 
Vulcan. Specjalista od brutalnych akcji, raczej stroni od magii. Mowi si?, 
ze jego postad wzoruje si? na B.A Barracusie z serialu ..Druzyna A". 

Najlepszy pilot na dwiecie, facet o bardzo cieplym sercu, burmistrz 
Rocket Town. Zwykle mozna go spotkad ubranego w pilotk?, biaty 
szalik i gogle, palqcego papierosa. Bardzo dobry w walce. 

Cait jest maszynq do przepowiadania przyszlodci, znalezionq w 
kompleksie rozrywkowym The Gold Saucer. Ten dziwak porusza si? na 
barkach grubego golema, z ktdrym komunikuje si? za pomocq 
megafonu. Atakuje uzywajqc kodci do gry, jednor?kiego bandyty i 
innych ciekawych akcesoridw. 

BBilll 

Bardzo inteligentna bestia o czerwonej sierdci, trzymana przez 
korporacj? Shinra w celach dodwiadczalnych. Przybyta z bardzo 
daleka i praktycznie nie ma o niej zadnych blizszych informacji. 

Hiinferi/as 
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przeciwniku, trzeba si? niezle nam?czyc. Wraz z 

pomyslnymi atakami za pomocq magii, rosnq 

nasze magiczne doswiadczenie i umiej?tnosci. 

AKCJA PRZEDE WSZYSTKIM 

Spacerujqc pa Swiecie, bardzo cz?sto wpadamy 

na rdzne stwory i szw?dajqcych si? wsz?dzie 

zotnierzy Shinra. Przenosimy si? wtedy w 

specjalny tryb walki. Kazda postac posiada 

pewien ..garnitur" ciosow i moze uzywac roznej 

broni, zadajqc w ten sposob wi?ksze [ub 

rnniejsze obrazenia. Wraz ze wzrostem poziomu 

doswiadczenia postaci, jej sila, szybkosc i 

precyzja ataku si? zwi?ksza. Podczas walki na 

ekranie pokazuje si? nasza druzyna naprzeciw 

talbo w srodku, jezeli zostalismy okrqzeni) 

jednostek przeciwnika... Postac moze 

zaatakowac, uzywajqc broni konwencjonalnej lub 

magii. Po wykonaniu ataku trzeba odczekac kilka 

sekund, aby znow moc zadac cios. (Gotowosc 

do ataku sygnalizuje maly pasek przy ikonce 

postaci na dole ekranu.] Co jakis mozna 

wykonac atak specjalny HLIMIT” i wtedy uzywa 

si? jednego z ekstra ciosow. Na poczqtku zwykle 

wszyscy dysponujq po jednym, ale razem ze 

niekonwencjonalne, jak np. Materia szybkoSci i 
Materia zwi?kszajqca zasi?g magii. Matene 

mozna Iqczyc w kombinacje. Jezeli polqczyrny 

Materi? ognia ■ Materi? zwi?kszajqcq zasi?g 

magii, uzyskamy mozliwosd atakowanie 

wszystkich przeciwnikdw naraz. Normatnie 

mozna wymierry6 atak magiczny tylko w 

jednego wroga. Kazda malem ma jednak swoje 

plusy i minusy. JednoczeSnie mote zwfekszec 

szybkosc i dawad.zdolnoSd ataku ogniem, ste i 
drugiej strony abnlza naszq odpornodc m ciosy, 

zdolnosc ataku konwanciDnalnego, Na poczqtku 

nasza broh miesci dwie kulki materi), l czssem 

mozna znalezc lub dokupic specjalny pas na 
Materie, ktory daje miejsce az na cztery iulki, 

Bardziej zaawansowane zbroje i bronie 

juz wi?cej wolnych miejsc na te ..gadzety", Sq 

one jednak bardzo drogie. a aby je^dobyti na 

zdohywanym tfo&wflBcrafllem tloiC ekstra 
ataWw I'oSwe WiqteioSc bamiyMw. kuh-ych 
mu si my nnkormc. nejfntwiej mistcryd ra pomoca 
map Systam ataku jest poiiobity do top i 
utyoism wmalnst broni VVybrsi Qiny wtedy > 
dasRpnych rodzajAw mogu jodan. J nasi facet 
snm ju2 wykona reszt« Pntaciwmka trafia 
wtedy pioiun, $>e p&HC lub ogaroia go 
prwnuiace Jimno, Jetali walciymy i troasem. 
te na tatdego mijtepsry jest najotesOTl tylko 
jaden radtai magii. Zitiwaa to ngs rie 
ekspBrymantwrania podcras fiotyeiti. co 
nlakietly kctey sig rbyt vvwcsnq fiperciq 
tnnsrtj coywitoel Pn wygrasej watca 

dostajaroy jdobvczne w postatu 
i*6tny(;h akcesondv. yak butalectlo z lekamr. ater. 
liranle i fbroje Da nqsaago doSwiadaenia 
dolittasiqtojtze punkty. ktdrycti Host allay od spunkby, 

Caty czos podczas gi'y townrzyszy nam muzyka. 
Muzyka przez fta ..M" Tak [ak kompzycje 
Ennio Mortccuns oztfebisjq filmy, t&k muzyka w 
Final Fantasy jest jej nieGdlqcznym dodatkiem. 
W zaJeznoSci od aytuacji, slyszymy szybkie 
rytmy lub deltketne d^wi?ki, Sci&kajqcQ serce i 

wzruszaj^ce do fez. Jezeli wygramy potyczk?, 
dynamiczna, zwyci?sRS muzyka wzbudzi w nas 

dum? i radosc z wygranej: Jak ginia jeden z 

czlonkow Avalanche, ciche, smutne brzdqkanie 

powoduje nasz smutek i ch?c zemsty. Muzyka 

steruje emocjami gracza, odpowiednio 

ustawiajqc je do wydarzen w grze. Dla 

fanatykow w Japonii wydano kilkukompaktowy 

album z soundtrackiem. Bezsprzecznie jest to 

najlepsza oprawa muzyczna w grze jak 

dotychczas. 

RAJ DLA OCZU 

Swiat Final Fantasy zostat dokladnie 

Zaprojektowany przez artystow grafikow, Tla w 

wysokiej rozdzielczosci (lepsze niz na PSX) i 

trojwymiarowe postacie wspotgrajg ze sobq bez 

zarzutu. Japonskie zamilowanie do mangi i tu 

zostawilo swoje pi?tno. Cloud i inni nalezq do 

gatunku stworzen z ..duzymi oczemi'\ czyli 

wygltjdajf} dokladnie tak, jak inni mangowi 
bohaterowie. Gra wspdlpracuje i 
akcolemorami 3D, ktdre przydejq si? gfewnie 
podczas walk] i minigier, gdzie wezystko jest 3D 
Cafe miasto zostalo zaprojaktowaSS z dui? 
dbaloSciq o siczegbly, Wizja Mbib przyszlodci 

U gdry: 

k?nnliy fi u rrn I c row 

jest przera^ai^co realistyczna, Najwl^kaze 
miasto dzjsli si? ns kilka sektordw W v/felu z 
nlch luttae m na skraju ubdstwa, mteszkajq w 
rtirecb kanflliZBCyjnych, w nspr?dce skleconych 
szaioseob Tak naprawd?, tylko oficjEle Shinra 
maft-si? czym pocbwakd. Sama 
knr^orficjB dysponuje prawie 
sfe(lemdz(esi?c(Opr?tmv/ym budynkiem w 
centrum mlssta. Njsktdrzy z mieszka^cdw, 
ktdrzy dyspanuj? gotdwkg, wykezuj^ pevt/ne 
dewujcjB seksualne lub s? po prostu 
menormalm. Inni spokojnie wiodg swdj zywot, 
pmwadzgc skiepy, hotele i bary. W sklepsch 
mozna zakipd broh, zirofe, granaty i fnne tego 
typo przyienme akcesoria* lub najbardziej 
poz^danq Materi?. W hatelech co jaki^ czss 
ir/eba-sl? przespab, a w barech warto co£ 
rirzekdsifi. Takie sobie zycie zwyklego mfeszkanc; 
mirtsta ciemnej przyszIpSci. 

EPILOG 

Co m duzc rnfiwih. Final Fantasy VII jest 
naifepszym RPG, w jakf zdsi’zylo mi si? pograd, 
Dni* noce, dm Ltrzeba coS - pr/erwa 15 
mrnut), noce ln& chwile do lezianki - 5 mlii i 
wm koleme dnj, Tak vvyglqdafo muje zycfeP i tak 
b?to wygfedad was ze, Ta gra mo wsaystko co 
potrzeba do uzyskama tytutu ^Hjtu 
Wszechcz&s(W^: Swietna grafika, embitny i 
eiekawy scenaHusz, bardza oryglnalne pdstecie, 
idsalnjs rozwEgzsny systdm walki, fumatorsH 
sposdb uzywamo magii i muzyka me z taj Zieml, 
Zdecydowanie produkcja ts jest Ddresowana do 

starszych, bardziej wymagajgcych graczy. 

Niektore rozmowy i sytuacje mogq bye w pelni 

docenione tylko przez tych, ktorzy poza koncem 

lufy Quake'a 2 widz? cos jeszcze. Poza tym gra 

jest tak wciqgajqca, ze granie w okresie 

szkolnym moze si? zle skonezye dla tych, co 

regularnie odwiedzajg miejsce swojej edukaeji. 

Termin lipcowy jest idealny. Akurat zamiast 

dwutygodniowych kolonii, mozna zafundowac 

sobie za nieporownywalnie rnniejsze pienigdze 

wakaeje w swiecie Final Fantasy. 

Od redakcji: poczgtkowo recenzejit dal tej grze 

maksymalnq ocen? (10/10), ale po delikatnej 

perswazji ze strony zgranego kolektywu zgodzil 

si?, zgrzytajqc wsciekle z?bami, obnizyc jq do 

ZALEDWIE 9/10. 

j ^-/virioA Producent: 
SquareSott/EIDOS 

1 Wymagania: 
4PC 133MHz, 16 MB, karta 3D 
opcjonalnie, k muz, Win'95 

| Internet; http://www.eido' 

DystrybutDr: 
MIRAGE 
tel (022) 6179321 

i.com 
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r Rising Lands 
I RTS z ludzk^ twanza_ 

/foil it rtabi’Bgn I nies/loDipowego MSo. Priy tym moio p 
zroliic iiiBWlelfea ekip nlo/byi /naoej lirmy". Takie slwierd/enie wyilafB 
sly obstirdolne, m\mm ills has, Hi wlssnie my oif/ymujemy liowiem 
ilo (glqtalplt j immm sly i cats miss gierek, nlo wyliGiajyc 
asraoinej ilntei ws/elkiop bsdilawia, ktoryck gra« i lym sarayra m. 
Miem, lapo/naws/y si| i nasty rncan/is mots s/ciytllwio onlkast - my 
nlssleiy nle Nimi lekll polnwtajs sis gey w niiars dobrs, to po/o 
koloram plans/y c/y wygladom iednoslok mewiele (alko nltl nit rotnl 
fell ail puzBSialyrt. Widac lo mtm wynamie, gtlyt wiyks/uiG mm 
lakicli programdw tactyns sis nd tdaoin jiwwii RTS". 

w wyzszej rozdzielczosci (800x600), i mnie 
osobiscie wydaje si? po prostu ladniejsza. Co 
prawda uzyto tu dose prostych metod, co 

Lord Y 

Huner 08/98 

Pq prawej: 
NielrzeliaweLUrriwJfly 

krlolaiu.wMt 
bllmapy w 800x660 

..wolnorosnqce" 

Znaeznie lepiej prezentuje 
si? reszta gry. Jak jui 
wspnmnialem, kfimet 
nawiqzuje do Beasts £ 
Bumpkins, Grafika rowmei, z tym ze w 
Rising Lands jest ona mniej ^ukierkovyo'1 i 

widad np> 
podezas 
budowenrs 
nowych 

budynkow, ca 
nie zmienia 

samego faktu 

jej 
atrakcyjnosci. 

OczywiScie, jak to w 
RTSach bywa, podstawq 

wszystkiego sq surowce. 
Tutaj ctautei o trzy, & mimiuwjcte: 

ifijW kamienie i metal. To 
pierwsze pozyskuje si? i 
buraezanyeb pdl (chod rdwnie 
dobrze mogq to byd ziemniaki, 

dynie czy cokolvuiek; zresztq w 
sumie nie jest to waineL Kamienie 
czerpiemy z kopalni, a metaJ -1 

lezqcych gdiieriegdzEe ktil z?batych 
(?) symbolizujqcych najwyrazniej 
pozosbsly po katastrofie 
(j pcjazdach zniszczonych w bitwach 
podezas gry)/fom. Do£d ciekawym 
rozwiqzanieFp, ktpre kojarzy mi si? 
raezej ze strategiami (dciSlej z 

Seven Kingdoms) mil typowym RTSem |est 
jibranzowienie11 chlopstwa. Zwykly peasant nie 
poaluzy za majstra budowlanego (tylko ton 

brew pozorom okazuje si?, 
Ize jednak mozna zrobic 
f dobrego RTSa. Udowadnia 
to firma Microids znana u 
nas ze zr?cznosciowki 
Iznogoud (recenzowalismy jq 

jakis czas temu) grq zatytulowanq Rising Lands, 
W zafozeniu przypomina ona troch? Beast and 
Bumpkins, tyle ze na powaznie. Fabuta jest tu 
potraktowana jako zb?dny dodatek i tradycyjnie 
pompatyeznie oglasza zagfad? ludzkoscL Do 
Ziemi zbliza si? asteroid. Ludzie wystrzeliwujq w 
niego iadunki nuklearne, co jednak nie pomaga i 
meteoryt (a raezej jego cz?sc, ale i to 
wystareza) trafia w naszq planet?. Po zagtadzie 
ze stechnicyzowanej ludzkosci pozostajq 
prymitywne plemiona, toczqce ze sob? wojny 
przy wykorzystaniu fukow i mieezy, Nic nie 
wyjasnia, dlaczego poslugujq si? tez 
miotaezami ognia, magi? itp., ale 
w kazdym razie majq i to „na 
stanie". Przy uzyciu zebranych 
fragmentow zlomu budujq tez 
pojazdy bojowe - wprawdzie 
dose prymitywne, ale 
pami?tajmy( ze reszta oddzialow 
jest rownie prymitywna. 

W zasadzie brak fabuly bytby tu lepszy 
niz to, co jest - story RL to ci?zka 
kpina z inteligencji graezy. Jesli po 
ogolnoswiatowej katastrofie przezywa 
wystarczajqca ilosc ludzi do 
odbudowania cywilizacji, 
musialyby przeciez poaostad 
jakies slady: latwiej 
zniszczyd czlowieka niz 
np. samochod czy 
kafasznikowaH w zwiqzku 

i powyzszym oczywliste jest, ze je^Ei 
przyjmie si? takq fabut?, odtworzona 
eywilizaeja powinna stafi na o wiele 
wyzszym poziomie, niz ma to miejsce 
w tej grze. Pomijam juz fakt, ze 
podstaw? pozywienia ...razbitikdw" 
stanowilyby raezej konserwy z ruin 
hipermarketow, a nie 

buraki Ale 
mmejsza z 
tym - dobry 
programista 
me musi 
wymyslac 
dobrej 
opowiesci, a 
gdy oszcz?dza 
si? na 
zatrudnieniu 
odpowiednio 
sensownego fiterata 
(scenarzysty czy kogo 
tam jeszere), efekt 
musi bydtakianie 
inny. 
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plMsy: 

Mlnusy 

Qcena 

nie komplikuje zabawy w 
nadmierny sposob (choc z drugiej 
strony na pewno jej nie ufatwia). 

A teraz 
troche 
szczegbfow: 
w grze 
uczestniczq 
cztery klany: 
Blue Bloods, 
Yellow Rebels, 
Red Brigants i 
Yellow Jackal, a 

osobnik moze stawiac budynki - to rozumiem! 
- a takze zbierac kamienie z kopalni - to juz dla 
mnie zagadka), a nawet za farmera, ktory to 
jest jedynym osobnikiem zdolnym do zbierania 
burakow (czy tez czegos tam etc.]. Z kolei 
zlom Hkolekcjonowa<r moze jedynie mechanik. 

Nfljistatniejszym z wymienionych surowcdw 
jest jedzenie. Nie dose, ze wymagane jest do 
kazdej budowli, to rdwniez ^produkcjB11 
nowych chlopdw odbywa $i? w ten sposdb, ze 
do budynku o tajemniczej nszwie Culture 
farmerzy znoazq pozywienie, Cztery buraki = 
nowy chlop (do it dziwny sposdb rozmnezonia; 
jeSli ja nsjadfbym si? do 
oporu, to raezej by ml si? 
nie chcislo; chybe ze 
buraki posiadsjg jakie£ 
nieznsne mi wlagciwodci;* 
)]. Dofid interesuj^ce jest 
uvvzgt^dnieme (wreszeie) 
u naszyeh postaci czegod 
takiego jek glbd. Co 
pewien czas towarzystwo 
przerywa prec? i p?dzi do 
magazynu (albo 
bezpoSrednio na pole) 
pozywifi si?. Przy tym 
kazdy osobnik ma 
specyficiny wskainik, 
dzi^ki czemu nie robiq 
tego wszyscy naraz. Co 
prawda, jedli wojownik w 
trakeie walki nagle 
przerwie i pobiegnie jedd 
(a tak si? niekiedy dzieje), 
moze to bye irytujqce, ale sama idea jest 
niezla. Ogolnie, jedli juz jestem przy walce, 
nalezy stwierdzic wysoki,poziom trudnosci i 
niekiedy ..nieprzewidywalnodci" „elementu 
bitewnego". Widafc ze autorzy poradzili tu 
sobie prawie tak jak z fabulq Na szcz?£cie 
mozna to przezyd, a do tego ta warstwa gry 

Natomiast zabojey i „cienie" pojawiajg si? 
nagle w rdznych miejscach, atakujq, zadajqc 
niekiedy spore straty i znikajq. Jednym 
slowem sluzq urozmaiceniu i zwi?kszeniu 
trudnosci gry. W grze wprowadzono nawet 
(co prawda dosd skromny, ale zawsze) 
element dyplomatyczny i handlowy. Po 

takze gildia zabdjeow 
(Assassins Guild] i 
.potwory cienia" 
(Shadow Creatures), 
Wszystkie cztery 
klany 
rozwijajq si? 
w ten sam 
sposob co 
graez, majqc 
dost?p do 
tych samych 
technologii i 
oddzialow. 

mnm 

Praducent 
Microiris 

Wymagania: 
win95, P90,16 MB RAM 

Dystrybutor 
Mirage 
tel.(022) 6179321 

Internet: hllp://www microids com 

wybudowaniu sklepu (Market), mozemy 
trenowad dyplomat? albo kupca, ktorych 
wysylamy do klanu pimiwnika. Qdpqwiednio: 
dyplomatu pertraktuje z obeym wiadeg, ktdry 
moze zswlgzad i nemi sojusz (poza tym. ze nie 
b?d2le atakowal. me spodziewajeie si? jednek 
istotnyefo koftyM, natomiast kuplec pozwala 
wy mien id si? z przeciwnifciem posiatfanym 
majqtkiem, tj. zasobami bjedrmstkaml Nie 
jest to skomplikowane, bowiern element? 
targowania si? czy u stale me cem w zaleinodci 
od jfoSci towaru itp., tu nie ma, ale w koricu 
preeciez mamy do czyniema RTS, a nie i gr? 
ekonomiczn^ wi$c za pGzytywny nalezy mat 
juz sam fekt, ze wyst?puje tu jakikolwiek handel. 
Oodd niekonwenejunslnie postqpiang rdwniez i 
naukq. W grze jest tylko kampanifi i misje 
multiplayer (do czterac'h grasry), w fctdrych 
dost?pna jest cala Lechnika. Natomiast jeSII 
chodzi o kampani?, to wynetezioneyo raz 
wynalszku me b?dzie trzeba odkrywed od nows 
w nsst?pnej misji, do czegd przyzwyczaify nas 
pozdstsls RTSy. Z elementdW dodatkowych na 
uwag? zesluguje instrukeja - ladnie. chod 
oszcz?dnie wydona, z duzq ilodciq opisdw, ktdre 
nte sq nlezbqdne, ole pozwaEaj? przybllzyd limit 
gry ltd 

Przecbodzqc do podsumowania: nie nazw? 
Rising Lands rewolucj^ w BTSacti, ale wnosi ona 
sporo SwiezoSci do do^d skostnialego gatunku. 
W sumie zresztg trudno pawiedzieb. czy to 
jeszcze RTS, czy juz strategy w m$\a 
rzeczywistym (to dwie rdzne rzeezy - do tych 
ostatnich zatiezyd mpina np. Sid Meier’s 
Gettysburg!, Close Combat czy Seven 
Kingdoms). Zawiera w sumie jednakowq ilo^d 
elementdw obu .genres". Tym razem (co jest 
fzatikagesa. niestety) taki kolaz nie okazuje si? 
grg nieciekaw? dla milo^nikow wylgeznie jednej 
ze „skladoWychM, Wr?cz przeciwnie - powinien 
podobafi si? wszystkim; moze nie do euforii, ale 
naprawd? jest to kawat dobrej roboty, z ktorq 
warto si? lapoimt 
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r Comanche Gold 
1 Nie wszystko ztoto... 

Jak kazdy szanujacy sig symulator, takze i 

Comanche 3 doczekat sig swojej „zlotej" edycji. 

Alieslety, nowa odslona m nie jest jnz tak 

wersji Comanche, lecz misje. Jest ich teraz o 
wiele wi?cej i s? bardziej urozmaicone. Zdarzaj? 
si? wprawdzie nudne zadania rodem z 
Comanche 3, polegajqce na lataniu z jednego 

mfVsNdtbCommsche'Ji'iV] 

□cena: 

po nasypie powoli i 
majestatycznie sunie pociqg, 
slychac gfuchy stukot kof na 
szynach. Scena pnosto z 
powiesci Alistaira Macleana. 

wygrano jeszcze pray 

pomocy samego tyfko 
lotnSctwe. No 
wlaSnle, skoro 
jestesmy |uz pray 

Eotnictwie. to 
/sarnolattov w rej grae 
takze iak na 
(eforstwo. Bn 
przarwy nap&rzamy 
si? zb dmiglowcami 

wroga. Az trudno 

uwiera'jft. ze autorzy 

me zauwozyli takiego 

absurdu ■ albo moze 

liczyli. ze gracze tego 

nie zauwazg? 

punktu nawigacyjnego do drugiego i strzelaniu 
do wszystkiego co si? rusza, ale jest takze cala 
masa perelek, ktorych „wylatanie" sprawiio mi 
nie lada frajd?. Widac iz autorzy wlozyli wiele 
wysilku we wprowadzenie do gry dynamicznych 
akcji, Dookola nas lata mnostwo maszyn, ktore 
zyj? wfasnym zyciem, wykonuj? wlasne zadania, 
walczq i gin? jak na prawdziwym froncie. W 
niektorych misjach co chwila slychac 
przelatujqce nieopodal helikoptery (Dolby 
Surround rzqdziK Zadania s? zaprojektowane 
niezwykle pomysfowo. S? walki z terrorystami, 
obrona wlasnej bazy przed zmasowanq 
ofensyw? wroga czy ostona pociqgu jadqcego 
przez terytorium wroga, Ta ostania to jedna z 
moich ulubionych misjL Jest zima, pada snieg, 

Czy warto zdecydowac si? na kupno Comanche 
Gold? Moim zdaniem jest do dobry wybor dla 
tych, ktorzy przegapili poprzedniq edycj?, a nie 
maj? jeszcze akceleratora. Szczerze mowiqc nie 
po to wybulilem sionq sumk? na 3DFXa, aby 
teraz oglqdac skaczqce piksele i kwadratowe 
platki sniegu... 

JV_ Producent: 
Novalogic 

Wymagania: Dystrybutar: 
PI 20.16 Mb Ram, SVGA, karla IPS 
muz., Wifi'95, CDx4 lel.(022) 6422766 

Internet: http//wwwnovalogicc 

Niestety, na misjach (autorzy 
wykazali si? przynajmniej 
pracowitosci? i przygotowali ich 
sporo, bo sumie 40, 
pogrupowanych w cztery nowe 
kampanie; dodali tez mozliwosc 
tworzenia wlasnych misji za 
pomoc? dolqczonego edytora) 
koriczq si? widoczne innowacje 
w stosunku do Comanche 3. S? 
jeszcze niby nowe efekty 
atmosferyczne, rodzaje sprz?tu 
jakim posluguje si? wrog itp. Ale 
w grze tego za bardzo nie 
dostrzezemy] Razi tez brak 

duzych zgrupowan 
wlasnych wojsk 
naziemnych w poblizu 
linii frontu, Przeciez 
zadnej wojny nie 

Poprawie ulegla natomiast (jak na moje ucho) 
oprawa dzwi?kowa, Wszelkie mowione 
komunikaty robi? teraz o wiele lepsze wrazenie. 
Sq dfuzsze i lepiej przemyslane, wprowadzajq do 
akcji duzo dynamizmu. Jezeli na polu walki 
zostanie zestrzelony sojuszniczy smiglowiec, to 
w sluchawkach od razu rozlega si? istny Sajgon. 
Pilot spadaj^cej msszyny rozpaczliwie wzywa 
pomocy, o£rodek dowotaia organise 
wsporcie i akcj§ retunfcowq, zgioszajp si? 
poszozegdfne maszyny gotowe pompc w 
zedantu Neprswd?, dzi?to oprawie muzycznei 
me czujosz si? w powtetrau aam Sprdbujme np 
OstraelaC v-rspdttowBrzyaz^ce maszyny Od razu 

go powstrzymad, zdeimijcie go czym pr?dzej 
Jednek nie 

tUKASZ BONCZOL Dlaczego? Ano po pierwsze program 
dziala teraz tylko pod Wmdows’95, 
co wyraznie odbija si? na jego 
wymaganiach sprz?towych. Nigdzie 
nie moglem doszukac si? 
jakichkolwiek akceleratorow 

trzeciego wymiaru. Moj pentiaczek 166 MMX, 
wyposazony w 32 MB RAMu i Voodoo Rush, za 
nic w swiecie nie chcial pracowac plynnie w 
rozdzielczosci wyzszej niz 400 x 300 punktow. 
Zgroza!!! Na ekranie dalej panuje totalna 
pikseloza, ktora przypomina poprzednie cz?sci 
Comanche. Az zal si? robi na mysl, jak mogfby 
wyglqdac teren generowany przez engine Voxel 
Space 2, wygladzony 3DFXem,,. 

I 
1 



n’t think but compute! 
Wilamy w naszym wakacyjnym kgcikii dla 

luzakow. Dzis spora porcja rozmaitych 

zartdw powiyzanych z komputerami, 

Scipigtych dla Was i rdznych dziwnych 

zakamarkow Internetu. Bawcie sig 

dobnze! 

Hackenzy, lamenzy, 
luserzy 

Wi?kszosc uzytkownikow komputerow 
mozna podzielic na trzy kategorie: 
hacker, lamer, luser. Nie kazdy zdaje 
sobie spraw?, do ktorej kategorii sam 
si? zalicza, pojawiaj?ii? wi?c takie 
paradoksy: 

1. Kazdy mysii, ze jest hackerem, 
2. Lamer mysii, ze tylko on jest 

hackerem. 
3. Luser mysii, ze hacker jest 
lamerem. 

Na kilku przykladach mozna pokazad, 
ze roznice nie ograniczaj? si? do tego. 
Wystarczy spojrzec, jak zachowaj? si? 
przedstawicieie tych trzech grup w 
realnych sytuacjach: 

•Jakie ma haslo: 
La: Skomplikowane, np. 
„#3;2Gu=0", co tydzien starannie 
zmienia. 
Ha: Latwe, np.,Ruzanna", itakjak 
komud b?dzie zalezalo, to zlamie. 
Lu: Latwe, np. „zuzanna", sk?d ktos 
mialby wiedziec, ze tak ma na 
imi? jego zona. 

•Kiedy go telekomuna gn?bi 
rachunkami za telefon: 
Ha: Zhackuje billing na centrali, zlapi? 
goza trzy lata. 
La: Zhackuje lini? s?siada, zlapi? go za 
dwa tygodnie. 
Lu: Sprzeda modem i/lub wezmie 
nadgodziny. 

•Zauwazyl, ze zgubil klucze do domu: 
Ha: Otworzy cicho wytrychem. 
La: Otworzy na rympal albo z kopa, 
wtedy zauwazy, ze pomylil pi?tro. 
Lu: Zapuka. 

•Klasowka/kolokwium z matematyki: 
Lu: Kuje 2 tygodnie, umie wzory 
nawet wspak i po rumurisku, trdja. 
Ha: Raz przeczyta, cal? noc gra w 
Quake'a, szostka. 

La: Gra caty wieczor, dci?gnie od 

hackera, czworka. 

•Znajdzie w Sieci Jolly Roger’s 
Cookbook: 
Lu: Poleci na policj? i do gazet, zeby to 
zaraz zlikwidowali. 
La: Zrobi pot kilo dynamitu, pochwali 
si? kolesiom, b?d? ich szufelk? zbierac. 
Ha: Zdziwi si?, jak szybko jego pomysly 
rozchodz? si? po Sieci. 

•Stanie mu samochod na szosie: 
Ha: Cod pokombinuje przy silniku, sklei 
co trzeba gum? do zucia, pojedzie z 
piskiem opon. 
La: Wymieni koto, pasek klinowy, 
dwiece i co tarn jeszcze ma pod r?k?( 
w koncu i tak zadzwoni po pomoc 
drogow?. 
Lu: Z placzem zamdwi holowanie do 
serwisu. 

•Kiedy trzeba isc do opery: 
Ha: Si?dzie, zasnie przed uwertur?, a 
na koniec b?dzie bit brawo. 
Lu: Siedzi z zamkni?tymi oczami, 

przytupuje do rytmu. 
La: Siedzi w bufecie aibo z balkonu 

pluje ludziom na glowy. 

• Stan?! mu zegarek: 
Lu: Zdrapie brud i rdz?, zaniesie do 

zegarmistrza. 
Ha: Rozbierze, naprawi i jeszcze mu 
zostan? na pdzniej cz?sci. 
La: Rozbierze, idealnie zlozy - pochodzi 
wstecz przez chwil?, znowu stanie. 

•Zwierz? domowe: 

La: Pitbull, wabi si? Warez (czytad po 

polsku:-)]. 

Ha: Mysz od komputera tkarmid nie 
trzeba], kanarek w klatce zdechl w 
zeszlym roku. 
Lu: Rybki w akwarium. 

•Ostatnie slowa przed smierci?: 
Lu: [pisze testament] 

La: Dobry Warez, dobry piesek, nie 
odgryzaj panu nogi... 
Ha: logout, 

•Ulubiony film: 
Ha: Apollo 13, System, Tron, Gry 
wojenne. 
La: Emanuelle tcala serial. 
Lu: Beverly Hills, Baywatch, Dallas. 

•Ulubione do czytania: 
Ha: man, zrodla systemu, wydruki 
bugtraq. 

La: Seria „dla [tlopornych". 
Lu: Ludlum, Deighton, McLean. 

•Cel zyciowy: 
Lu: Natluc taaaak? kup? kasy. 
Ha: Zhackowac ich wszystkich. 
La: Zostac hackerem. 

•Czyta w gazecie: 
Ha: Wlamuje si? do redakcji i czyta 
jutrzejsze wydanie. 
La: Program TV. 

Lu: Horoskopy: swdj, zony, kumpli, 
szefa, motorniczego... 

•Pytanie testowe: ktora godzina? 

Lu: 15 po drugiej. 
Ha: 98/03/05 14:15:19 Thu. 

La: 88.848.119.000 Csekundy 
zliczane od 1.01.1970). 

Jak si? tlumaczy na j?zyk polski skrot 
WINDOWS? Wielce lrytuj?ca Nakladka 
Doskonale Opdzniaj?ca Wszystkie 

Sprawy. 
Rekuma 

Najmilsza chwila 
poranka? Gdy 

e-mail'uje kolezanka. 

Rozne interpretacje standardu „Piug 

and Play”: 

- Plug & Pray (Wl?cz i Modi si?] 
- Plug S, Pluj 
- Plug & Pruj 
- Plug & Stoj 
- Plug Si Zuj 

Na lekcji matematyki. Pani 
Nauczycielka: „Dzieci, dzisiaj b?dziemy 

mieli nowoczesn? lekcj? z 

komputerami. Jasiu, prosz? 
powiedziec, jaki otrzymasz wynik jesli 
od pi?ciu komputerdw odejmiesz 

trzy?" 

Numer 08/96 



Na luzie 90 

Zwroty pozwalajqce 
pozbyc sip 
nowicjusza, 
zawracajpcego gtowp 
uzytkownikowi 
komputera: 

1 Zadzwon do stowarzyszenia 
komputerowego w Bostonie. 

2 Przeczytaj instrukcj?. 

3 Porozmawiaj z Kowalskim, on jest 
specem od tego. 

4 Jestes zwolniony. 

5 Sprobuj nacisnqc ESC. 
6 Nie teraz, mam konflikt RAM. 

7 Sprdbuj najpierw wlqczyc komputer. 
8 Nie pytaj mnie, Ania najcz?sciej 

tego uzywa. 
9 Zadzwon do producenta. 

10 Nie, ja demodeluj?. 

Dziesipc przykazan 
Lamena, czyli w co 
wierzy lamer: 

1 Niewieszalnosc Win'95. 
2 Wysok? wydajnosc Windows NT. 
3 Aureole swi^tosci u Billa G. 
4 Ze 32 bity s? panaceum na 

wszystkie problemy. 
5 16-bitowy dost?p do obudowy. 
6 Monitory z fontami true type. 
7 Ze karty PnP montuje si? przy 

wlqczonym komputerze. 
8 Ze komputer to istota myslqca. 
9 Ze DOS to system operacyjny. 
10 Ze Windows zbawi swiat. 

WHO IS WHO IN PC- 
WORLD 

GIOWNY INFORMATYK 
Jest trwale zrosni^ty ze swoim 
komputerem, pisze szybciej niz 
komputer, moze przetworzyd mysli w 
asemblerze, wytrzymuje porazenia 
380V i zna na pami?c wszystkie uklady 
scalone. 

ZAAWANSOWANY PROGRAMISTA 
Siedzi 20 godzin dziennie przed 

komputerem, wpisuje ID sldw na 
sekunde, zna Pascal, BASIC, 

Assembler, Fortran, Logo, APL, Algol, 
Prolog, wytrzymuje 220V i zna 
wszystkie ksiqzki. 

INZYNIER INFORMATYK 

Uzywa komputer 16 godzin na dob?, 
wpisuje 10 znakow na sekund?, zna' 
doskonale Pascal, BASIC, C i 

Assembler, moze na krotko chwycic 
gorqcq lutownic? got? dfoni? j ma 

wszystkie ksiqzki. 

INFORMATYK 

Sp?dza caly czas pracy i wszystkie 

przerwy przed komputerem, wpisuje 5 

znakow na sekund?, zna doskonale 

Pascal i BASIC, drutuje bezpieczniki i 

wie, gdzie w bibliotece s? wfasciwe 
ksiqzki 

PROGRAMISTA 
Siedzi przed komputerem tylko w 
czasie pracy, pisze jak sekretarka, z 
pomoc? podr?cznika umie 
programowac w asemblerze, potrafi 
wymienic bezpieczniki i wie, gdzie moze 

kupic ksiqzki. 

STUDENT INFORMATYKI 
Traktuje komputer jako hobby, wpisuje 
10 slow na minute, potrafi z pomocg 
podr?cznika napisac krdtkie programy 
w Pascalu, umie wymienid baterie w 
kalkulatorze i wie, ze sq ksiqzki, 

USER 
Siedzi przed komputerem od czasu do 
czasu, wpisuje jedno slowo na minute, 
potrafi przepisac krdtkie programy w 
BASICu, poraza go bateryjka 9V i nie 
interesujq go zadne ksiqzki, bo i tak ich 
nie rozumie. 

HACKER 

Stanowi z komputerem jednosc, nie 
uzywa klawiatury, bo przekazuje swoje 

mysli bezposrednio do komputera, w 
razie potrzeby sam pisze szybko j?zyk 
programowania, sam wytwarza 
potrzebne 220V i napisal wszystkie 
lepsze ksiqzki. 

KILKA 
PODSTAWOWYCH 
IN FORM AC Jl DLAv 
KORZYSTAJACYCH 
z komputerOw 

•Dla komputera nie ma rzeczy nie do 
pomyslenia, a tym bardziej nie ma 
rzeczy niemozliwych - z wyjqtkiem 
tych, ktorych od niego wymagamy. 
•W swiecie komputerowego 
przetwarzania danych zadna awaria si? 
nie konczy, poniewaz przechodzi 
zawsze w nast?pn?. 
•Awaria komputera wyczekuje 
cierpliwie na najbardziej niedogodny 

moment, aby bezlitodnie zaatakowac. 
•Nikt nie jest w stanie przewidziec 
wszystkich mozliwych awarii. 

•Drobne awarie nie istniejq. Jezeli 
miala jednak miejsce drobna awaria, 
oznacza to, ze nie poznales jeszcze jej 
rzeczywistych rozmiardw. 
•Jezeli jestes uzytkownikiem, 
przegrasz w konfrontacji z 
komputerami, producentami 

hardware’u i programistami. 

•Czlowiek post?puje rozsqdnie wtedy i 

tylko wtedy, gdy wszystkie inne 

mozliwosci zostaly juz wyczerpane. 
• Komputery wspdtpracujqce z innymi 

komputerami nie zachowuj? si? tak, jak 
wymagajq tego inne komputery. 
•B?dziesz w stanie odtworzyc spis 

zawartosci twardego dysku jedynie po 
to, zebys mogt si^ przekonac, co 
straciles. 
•Nigdy nie uda Ci si? zmiescic 
wszystkich cz?sci opakowania w 
kartonie, w ktorym uprzednio 
znajdowal si? sprz?t. 
•Kazdy skomplikowany montaz 
komputera lub jego cz?sci wymaga 
trzech rqk. 

• Kazdy prosty montaz wymaga 
czterech rqk. 

•Zepsute komputery dziaiaj? zawsze w 
obecnosci serwisanta. 
•Wszystkie komputery PC sg 
kompatybilne, ale niektore sq 
kompatybilniejsze od innych. 
•Twoj komputer jest zawsze mniej 
kompatybilny. 

•Twoja klawiatura zawsze posiada 
klawisz, ktory moze si? zepsuc i na 
pewno to zrobi. 
•Na drukark? sklada si?: 

-wiecznie zapchana glowica drukarki, 
-nikty zapas papieru, 
-nieodpowiedni kabel, 
-zuzyta tasma barwigca, 
-pusta kaseta tonera, 
-niezrozumiala dla komputera 

elektronika, zwlaszcza w momencie 
wlqczenia. 

• W zasadzie kazdg dyskietk? mozesz 
przeszukiwac dlugo i bezskutecznie. 

•Usuni?cie jednego bt?du powoduje 
powstanie przynajmniej dwoch 
nowych. 

•Jesli blqd w software si? ujawni, to 
wtasnie u Ciebie. 

•Kazda gra komputerowa prezentuje 
si? dobrze jedynie na opakowaniu. 
•Im doskonalej program wykonuje 
swoje funkcje, tym dotkliwiej Ci? 
zawiedzie. Kazdy inny program zawodzi 

tak samo dotkliwie. 
•Wirusy komputerowe 
rozprzestrzeniaj^ si? zasadniczo 
poprzez „absolutnie nie zarazone" 
dyskietki programowe i systemowe. 
•Absolutnie bezpieczne i latwe do 
usuni?cia wirusy lapi? tylko inni. 
•Zastosowany program antywirusowy 
jest w stanie rozpoznac i zwalczyc 
tylko te wirusy, ktorych nie masz. 
•Program konwersji graficznej moze 
bye spokojnie zastqpiony poleceniem 
kasowania. Wynik jest taki sam, albo 
przynajmniej wyjdzie na to samo. 
•Program kalkulacyjny, ktory daje 
wfasciwy i przyjazny wynik - kfamie. 

•Jezeli musisz dokonywac obliczen na 
jednostkach, to program b?dzie 
zawieral tylko list? jednostek 
najbardziej bezsensownych. Np. 
pr?dkosc zostanie podana w 
amerykanskich milach morskich na 19 
dni. 

•Zanim zdgzysz zapisac swojq 
informacj?, ktod na pewno zaczepi o 
kabel zasilajgcy. 

Poza tym drukarka stanowi dla 
komputera ostateczn? okazj? do 
spowodowania bl?dow. Drukarka 
b?dzie bezproblemowo drukowac 
etykietki tak dlugo, jak dlugo b?dziesz 
przy tym obeeny. Gdy tylko odejdziesz, 
etykietki przyklej? si? do podajnika 
papieru. Jesli sterownik drukarki 
istnieje, dziala i wspotpracuje z 
interfejsem, to posluguje si? wylgeznie 
starogreckim zestawem znakow i 
drukuje tylko w tybetanskim formacie 
trojkqtnym od lewego dolnego do 
prawego gornego rogu. Drukarka 
weigga papier poprawnie i dokladnie 
wtedy, gdy nie jest to w ogole 
potrzebne. 

•Backup zapisze zniszczon? przez 
siebie wersje zbioru na jedynej jeszcze 
istniejgcej kopii zabezpieczajqcej, 
•Blqd odczytu wyst?puje tylko wtedy, 
gdy zbior jest Ci niezb?dny i nie 
posiadasz jego kopii. 
•Majgc kilka dyskietek do wyboru, 
ciecz zaleje t? najwazniejszg. 
• Pustq dyskietk? mozesz 
przeszukiwac dtugo i bezskutecznie. 

•Dlugo i bezskutecznie mozesz 
przeszukiwac rowniez peln? dyskietk?. 

•NIEZMIENNE PRAWA 
PRZETWARZANIA TEKSTU: 

-Jesli chcesz skpsowac slowo, zniknie 
caly wiersz. 

-Jesli chcesz skasowac wiersz, 
zniknie caly ust?p. 
-Jesli chcesz skasowac ust?p, zniknie 

caly tekst. 
-Jesli chcesz skasowac caly tekst, nic 

si? nie dzieje. 

CYBERSEX 
Uciyssc) BBS+31 (0)30 2721952 

I got long blond haix 

up to my big breasts. 

my red mouthiejiui 

^OH Rita ! My muscled body 

is shaking of desire. 

X want you now!! 



N:b luzie 

w iidowz -lifiraacji i ft^dach 

WinErr: 001 Windowsy zatadowane - system w niebezpieczenstwie!!! 

WinErr: 002 Nie ma bl?du - jak na razie. 
WinErr: 003 Btqd w dynamicznym polqczeniu danych - teraz jest w kazdym twoim pliku, 

WinErr: 004 Bl?dny blqd - wszystko w porzqdku. 
WinErr: 005 Proba uzycia wielozadaniowosci - system niemile zaskoczony. 
WinErr: 006 Dziwne: jest jeszcze miejsce na dysku. 
WinErr: 007 Blqd gotowkowy - za malo wydafes na hardware. 
WinErr: 008 Bfqd ochrony przy OFF: 1 HO: probowales uruchomic dwie aplikacje naraz, 
WinErr: 009 Straszliwy blqd przy 1H0:25F - Cholera wie, co si? stalo, 
WinErr: OOA Uwaga! Plik, ktory edytujesz, ma ponad 3kB dlugosci. Brak miejsca na tworzenie zapasowych kopii! 

WinErr: 00B Brak miejsca na dysku - zwolnij przynajmniej 75 MB. 
WinErr: 00C Brak pami?ci - dodaj wi?cej, wi?cej! WIEJCEJ! 
WinErr: 00D Okno zamkni?te - nie wyglqdaj na zewnqtrz. 
WinErr: 00E Okno otwarte - lepiej nie zaglqdaj do srodka. 
WinErr: OOF Ciekawe - moze nam powiesz, co si? stalo? 
WinErr: 010 Komunikat zarezerwowany dla b!?dow nast?pnych wersji. 

WinErr: 011 Btqd ochrony - nic nie ruszaj! Biegiem do serwisu! 
WinErr: 012 Nie wykryta klawiatura - nacisnij FI zeby kontynuowac. 

WinErr: 013 Nieoczekiwany blqd - ???!@! 
WinErr: 014 System si? zawiesil - nacisnij cos. I tak straciles dane. 

WinErr: 018 Blqd.fatalny - system zniszczony. Kup sobie nowy. 
WinErr: 019 Blqd uzytkownika - to nie nasza wina. Wcale bo nie! 
WinErr: 01A Blqd ochrony - zmazalem pliki systemowe... Prosz? zainstalowac system jeszcze raz - sorki, nie. 

WinErr: 01B Blqd ochrony - prezydent nie zyje. 
WinErr: 01C Btqd niedokladnosci - niedokladnosc maze bye niedokladna. 

WinErr: 01D System padl - niech zyje system. 
WinErr: 01E Blqd wyezekiwania - prosz? czekac. I czekac. I czekac. I czekac 
WinErr: 020 Blqd w kodzie bl?ddw - nast?pne komunikaty o bt?dach zostanq utracone. 
WinErr: 042 Wirus! - probowaled uruchomic w sesji dosowskiej wirusa, ktory dziala tylko pod Windows - nacisnij 

OK, zeby uruchomic go w sesji windowsowej. 
WinErr: 079 Mysz nie zainstalowana - nacisnij lewy klawisz zeby kontynuowac. 

WinErr: 103 Btqd zapetnienia buforu bl?du - za duzo bl?dow do obstugi. 
WinErr: 678 Czy chcesz zakonezye sesj? Windows? Czy moze grasz jeszcze raz? 
WinErr: 683 Blqd wyezekiwania - uzytkownik zasnql w czasie czekania na boota systemu. 

WinErr: 815 Brak pami?ci - wolnych tylko 50.312.583 bajtow. 

•Jak gtoszq niepotwierdzone pogloski, 

oprocz trojkqta: maniak komputerowy 
- komputer - drugi maniak 
komputerowy, istnieje inny, tajemniezy 
dwiat peten komputerowych nie- 

maniakow. 
•Dziecko, ktore dostaje rqczkami do 
klawiatury, za pierwszym razem zlapie 

jedynq kombinacj? klawiszy, ktorq 

mozna cos 
zniszczyc. 

Jesli istnieje 
wi?cej niz 
jedna taka 
mozliwosc, 
to wybierze 
sobie t? 
bardziej 
optakanq w 
skutkach. 
• Przeklenstwa 
sq jedynym 
j?zykiem, 
ktory 
programisci 

opanowujq perfekcyjnie. 
•Kazda procedura, do ktorej moze si? 
wkrasc blqd, b?dzie go zawierad. 
•Takze w procedurach, ktore muszq 
bye bezbl?dne, znajdujq si? bt?dy. 
•Kazdy blqd umiejscowi si? tarn, gdzie 
zostanie najpozniej odkryty i gdzie 
wyrzqdzi maksymalne szkody, 
•Kazdy program, ktory si? dobrze 
zaezyna, konezy si? zle. 

•Program, ktory zaezyna si? zle, 
konezy si? przerazajqco, 
• Nic nie jest na tyle proste, by nie 
mozna bylo tego wykonad zle. 
• Jezeli stwierdzono, ze istniejq 4 
rozne mozliwosci doprowadzenia 
programu do krachu i wszystkie 4 si? 
zablokuje, wtedy uzytkownik znajdzie 

piqtq metod?. 

GDYBY SYSTEMY 
OPERACYJNE BYLY 
LINIAMI LOTNICZYMI 

•Linie Lotnicze AMIGA 
Terminal lotniskowy jest tadny i 
kolorowy, z przyjacielskimi i milymi 
stewardesami, z tatwym dost?pem do 
samolotow i bezproblemowym 
startem. Dla bardziej wymagajqcych 
podroznikow: mogq oni podrozowac na 
wielu samolotach i odwiedzic wiele 
miejsc w tym samym czasie. Podczas 
tych wielokrotnych podrozy pasazer 
moze skorzystad zlotdwna liniach 

91 

MACa, DOSu, UNIXa czy tez 
Windowsow. Szkoda tylko, ze ich 
samoloty latajq tak wolno... 

1 
•Linie Lotnicze DOS 

Sytuacja wyglqda tak: wszyscy pchajq 
samolot, az ten wzbije si? w powietrze i 
zaeznie szybowac. Nast?pnie wskakujq 
do niego i przez moment szybujq wraz z 
nim, dopoty ten nie uderzy w ziemi?. 
Potem od poczqtku pchajq i szybujq 
itd... 

•Linie Lotnicze DOS z QEMM 
Sytuacja jak wyzej, z tym ze z wi?kszq 
ilosciq miejsca na nogi. 

•Linie Lotnicze MAC 
Wszyscy na lotnisku, a wi?c 
stewardesy, kapitanowie samolotow, 
bagazowi i urz?dnicy wyglqdajq tak 
samo, zachowujq si? tak samo i mowiq 
w ten sam sposob. Zawsze, gdy o cos 
zapytasz, otrzymujesz odpowiedz, ze 
nie musisz tego wiedziec, nie chcesz 
tego wiedziec i ze wszystko b?dzie 

zrobione bez twojej wiedzy - wi?c 
zamknij si?. 

•Linie Lotnicze OS/2 
Aby dostac si? na poklad samolotu, 
musisz podstemplowac bilet 10 razy w 
dziesi?ciu roznych okienkach. 
Nast?pnie musisz wypelnic ankiet?, w 
ktorej wyjasnisz, gdzie chcesz siedzied 
i czy powinno to wyglqdac jak na 
statku pasazerskim, w pociqgu 
osobowym czy tez w autobusie. Jezeli 
powiedzie Ci si?, dostaniesz si? na 
poklad i samolot szcz?sliwie 
wystartuje... b?dziesz miat wspanialq 
podroz... z wyjqtkiem sytuacji, w 
ktdrych zamarznie ster i klapy w 
pozycji, w ktorej b?dziesz mial czas 
tylko na odmowienie modlitw zanim 
samolot zderzy si? z ziemiq. 

•Linie Lotnicze WINDOWS 
Lotniskowy terminal jest ladny i 
kolorowy, z milymi i pomocnymi 
stewardesami, z latwym dost?pem do 
samolotu oraz bezproblemowym 
startem... Potem samolot wybucha 
bez zadnego ostrzezenia. 

•Linie Lotnicze NT 
Sytuacja wyglqda tak: wszyscy 
wychodzq na pas startowy. pa drodze 
podajq hasla i krefitq zblizony ksztalt 
samolotu. Nastqpnie siedejq i robiq 
halas jakby wlasnie nim lecieli. 

• Linie Lotnicze Unix 
Kazdy przynosi jednq cz?sc samolotu 
ze sobq na lotnisko. Potem wszyscy 
wynoszq to na pas startowy i skladajq 
do kupy. klocqc si? ciqgle o rodzaj 

samolotu, ktory budujq. 



Swinka 

Screamer Injection: The Ultimate Racing Collection 
Klasvka nazv dwa 

Gdydo redakcji dotarta kompilacja gierz 

Milestone nie bylo innego wyjscia - musiatem jg 

miefi. Po niezbyl dtugim bojuzYasieni, 

pudeleczko (a reczej to, co z niego zostalo) 

wylgdowelo na mym biurku, a spodrtid kawalkdw 

papieru udato ml sip wydostad cudem chyba 

ocalate plaslikowe etui z dwoma snebnnymi 

krgzkami w Srodku. I wtym miejscu powstaly 

pierwsze wgtpliwodcl ■ dlaezego tylko dwa 

McDrive W koncu wydawato mi si?, ze 

zarowno Screamer Rally, 

Screamer 2 jak i Screamer 

[a wszystkie trzy loga gdzies 

tarn na kawalkach pudetka 

si? pojawialy] zajmowaty po 

jednym krqzku. Ale moze pami?c juz zawodzi i 

ostatni z nich byl jeszcze na dyskietkach? I 

upchni?to go na ktdryms z zajmowanych przez 

pozostale dwa tytuly? 

Niestety nie. Po doktadniejszym przyjrzeniu si? 

szczqtkom (nie obyto si? przy tym bez pomocy 

tasmy klejqcej), w oczy rzucil si? jeden napis - 

upgrade - pod symbolem S2, Taaa, byfoby zbyt 

pi?knie, gdyby umiescic wszystkie trzy tytuly w 

jednym packu... Nadal jednak nie bylo tak zle. Dwie 

fajne gierki do przetestowania piechot? nie chodz?. 

Z racji odswiezania wspomnien zaczqtem od 

pierwszej edycji, od samiuskich podstaw - 

Screamera. Takze dlatego, iz w Rally gralem nie 

tak dawno temu, wi?c znam go lepiej, a o zrodle 

zdqzylem juz zapomniec. Lata swoje juz w koncu 

ma, ale wrazen, o ile pami?tam, dostarczala 

niesamowitych. Ta^ mi si? przynajmniej 

wydawalo... Wypada napisac tylko jedno - jesli 

U dotu: 
Gierki mofe 1 sle zeslarzaly 
pod wzglgdem grallKI - ale 
nadal budza emocje. 

macie o tym tytule bardzo mile wspomnienia, to 

nie probujcie go teraz odpalac. Srogi zawod 

murowany! I zeby bye szczerym, zwi?kszenie 

rozdzielczodci wcale nie pomaga, Przynajmniej nie 

na tyle, by grafika nie razila - nawet w 640x480 

wyglqda ona siermi?znie. A o animaeji lepiej w 

ogdle nie pisac; ruchy s? rownie realistyezne i 

ujmujqce co wyst?py zaby w Jeziorze Lab?dzim 

(taki balet]. I nie, zebym byl do koiica 

zmanierowany akceleratorami, bo w Unreala 

pogrywalem bez niego i to w 320x200 (nie 

obsluguje on 

samochodow (ostatni wyst?puje, podobnie jak 

cz?sc tras, w postaci bonusu) oraz par? typow 

szosowych rozgrywek: mistrzostwa, jazda na 

czas, gra sieciowa i pojedynezy wyscig. 

Wszystko to pozwala na bardzo przyjemn? 

zabaw?: trasy s? wystarczaj?co zroznicowane, 

by nie znudzic si? po tygodniu grania, 

samochody prowadz? si? odmiennie, mozna je 

zreszt? jeszcze dodatkowo dostrajac w garazu, a 

pojedynki z kumplami po sieci jeszcze calosci c 

smaezku. Nic dziwnego zreszt? - poslizgi s? 

jeszcze 

niestety 

Rusha, 

buuu!!!]. 

Natomiast 

jesli chcecie 

si? catkowicie 

podlamac, to 

odpalcie 

Screamera w 

320x200 - 

jesli wsrod 

monstrualnych 

pikseli 

zobaezyeie 

tras?, to 

jestescie 

dobrzy! Na 

bowiem na porzqdku dziennym, zakr?tdw 
cale mnostwo, a w dodatku na rdwniutki 
asfalcik nie ma co liezyd - a wyst?pujqce 

dzi?ki temu cz?sta rotaeja miejsc na 
temperatur? pojedynku wplywa bardzo 
dodatnio. 

nadal tylulem bardzo 
swlezym 

• ealose ctiodzi bez 
problemow pod 
Windowsami 

Minusy: 

• Screamer ieslobecnie 
juz lylkozalosny,,. 

• ze Screamera 2 jesl 
tylko upgrade 

Ocena: 

B 

marginesie - jak si? to kiedys moglo podobac? Sam 

jakos wtedy nad t? gierk? sp?dzitem mnostwo 

swego czasu i nie narzekatem... 

Na szcz?scie jest jeszcze druga pfytka, a Screamer 

Rally nadal potrafi maniaka samochodowek niezle 

kopnqc. Wprawdzie grafika nie rzuca juz na kolana, 

w mi?dzyczasie pojawily si? bowiem zarowno 

‘Monster Truck Madness 2, jak i Motorhead, ale 

mimo to trzyma poziom. Zwtaszcza gdy odpalimy 

calosd na akceleratorze - to jest dopiero odjazd! 

Nie chciatbym si? powtarzac - w koncu kazdy moze 

sobie (przynajmniej w teorii) si?gn?c do numeru z 

opisem Rally’ego, ale jako ze nie kazdemu si? chce, 

wi?c cos niecos pozwol? sobie o tych wyscigach w 

tym miejscu napisac. 

Do r?k dostajemy siedem tras (jednak by wyjsc 

poza trzy poczqtkowe, trzeba si? pobawic w 

mistrzostwa tudziez wpisywanie kodow], pi?c 

Sumujqc dwie powyzsze cz?3ci dochodzi 
si? do jednego wniosku - co tu robi 
Screamer??? Chyba ze umieszczono go 
jako znak czasow, by wszystkim 
uswiadomic zmianyi jakie zeszly na 

przestrzeni ostatnich pi?ciu lat, JaSli tak. 
to w porzqdku, bo grad si? w to obecnie 
juz nie da... No, ale kupujqcym takie 

sentymenta raezej nie kierujq, szkoda wi?c, ze ze 
Screamera 2 ostal si? ino patch. Dodatek do it 
przydatny, ale dost?pny zarowno w sieci, jak i na 
kompaktach dodawanych do czasopism. 

Praktycznie wi?c rzecz biorqc dostaje si? jedynie 
Screamera Rally - i jesli go nie macie, a cena 

zach?ca do kupna, to z czystym sumieniem 

polecam. A jesli macie - coz, odpuscie sobie... I 

jeszcze malutkie tlumaczenie oceny - to za 

calosd, bo Rally'emu nadal wystawitbym osemk?, 

■ 

Mki&skins /Viigin Jnief acUva 

Wymagania: 
DOS 50 k PICO 16MB 
(32MB pad W95), CD-8QM x4 

Dystrybutor: 
Virgin Interactive 
lei (00441-1713682255 

Internet: http;//www vie co uk 
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[ The White Label Doubles 
Podwojne uderzenie 

goscia. Kosmonauci majq do wykonania 
niezwykle trudnq misj?, nie wiedzq jednak, ze 
meteoryt stanowi o wiele wi?ksze zagrozenie, 
niz poczqtkowo zakladano. Okazuje si?, ze jest 
to statek obcych, ktorzy porywajq naszq 
bohaterskq druzyn?,.. Gra to ponad 200 
lokacji i okofo stu zagadek. Graficznie stoi 
gdzies na poziomie Kwatermastera (coz, latka 
lecq), jednak dzi?ki ciekawej historii i 
dopracowanej oprawie muzycznej, wrazenia z 
zabawy nie sq nawet takie zfe. 

W zupelnie innej klasie jest natomiast Full 
Throttle, druga gra z zestawu. 
Mimo ze swi?cita ona triumfy 
niemal rowno cztery lata temu, 
nadal posiada cos, dzi?ki czemu 
trudno bylo mi si? od niej 
oderwac. Atmosfera, jaka 
towarzyszy przygodom Bena 
Whatsisname'a, szefa legendarnej 
grupy motocyklowej Polecats, 
sprawia, ze nawet niska 
rozdzielczodc nie zniech?cila mnie 
do zabawy. Najfajniejsze jest 
chyba to, ze giera sklada si? z 
olbrzymiej ilosci animacji, ktore 
bardzo zgrabnie spleciono z akcjq. 
Ciekawym rozwiqzaniem jest 
rowniez aspekt „zr?cznosciowy", 
nafiwczas zupelny ewenement w 

przygoddwkach, Wyobrazcie 
sobie takq sytuecj?: oglqdacie 
fajowq arum?, Ben pqdzi na 
swojej msszynie w rytm 
rockowej muzykk gdy nagle 
Dbokpojavvta si? go it na 
jesim wi?kszym ..czolgu", a 
na dodatek ma wqtpliwodci, co 
do prowodzenia si? mamusi 
Bena. Oczywidcie dochodzi do 
spreecz-lti i nagle... to Ty 
musisz pokezad facetowi, kto 
jest panem drogi, a dokonasz 
tego za porno eg pi?sci i buta. 

Ben ma specyficzny sposdb bycia. W menu, 
ktore pozwala nam wybrad sposob 
zachowania goscia, mamy oprocz czachy 
symbolizujqcej rozmow?, jeszcze piqch? oraz 
buciora. W grze wielokrotnie okaze si?, ze te 
dwie mozliwodci, sq najlepszym sposobem 
argumentaeji. Teksty, a przede wszystkim 
swietni lektorzy to kolejna zaleta tej gry. 
Mowiqc krotko: „stara ale jara", o czym 
dwiadezy nawet to, ze w swoim czasie byla to 
gra uznawana za najlepszq w swojej klasie 
(przygoddwkach). 

Kolejnq park?, ktorq Lucas Arts uraczylo swoich 
wyznawcow, sq kultowe gry z cyklu Star Wars. 
Chodzi oczywiscie o utytulowanego X-Winga, 
dzielo Lawrence's Holland i Edwarda Klihama 
oraz sequela wspomnianej gry, czyli nie mniej 
slawnego Tie Fightera. Obie gry to rasowe 
symulatory danych typow jednostek oraz 
historyezne juz losy konfliktu i wojny mi?dzy 
silami Imperium a rebeliantami. Grafika 320 x 
200 i efekty specjalne, ktore wywofujq podobne 
odczucia, jak oglqdanie starych, dobrych, 
filmdw. Swego czasu te gry zabijaly swojq 
nieziemskq grywalnosciq, a przede wszystkim 
komplikaejq, jakiej nie uzyskano nigdy wczesniej, 
W X-Wing reklamowano wdwczas mi?dzy innymi 
„realne laserowe strzaly i wspaniale bitmatowe 
eksplozje". Czyz to nie wzruszajqce? W tej grze 
mozna zasiqsc za sterami X-wing, A-wing, Y- 
wing, B~wing i zapoznad si? i kokpitem ora? 
sterowaniem kazdej ? tych jednostek. Final gry 
to atak na Swiazd? Smierci (Death Star], ale 
dotrzed tak daleko me jest latm bo na 
mlodego pllota Rebel Alliance oczekoje az 
piqbdziesiqt misji. Zadbano nawet o takie rzeezy, 
jsk promoeja pilotdw, tqcznie z oficjaln? 
rfekoracjq i ceremoniq wr?czania orderdw. 

2 kolei Tie Fighers to twarda sluzba u 
Imperatora. Ponad 100 misji, w ktdrych 
b?dziesz lata! kazdym z siedmiu gwiezdnych 
mySliwctiw tm.in. TIE fighter Tie bomber, TIE 
interceptor, Tie advanced, assault gunboadl. 
Nabierzesz doswiadezenia w masie 

treningowych symulacji i nauezysz si?, jak 

Wielcy potentaci na rynku gien komputerowych 

(np. Lucas Entertainment Cnmpany) od dtuzszego 

czasu realizujp swojg politykg polegajp na 

ponownej edycji gien, ktore juz przezyly swoja 

mlodosc, zazwyczaj wiek sredni tez, a obecnie 

odpoczywajg na emeryturze. Co ciekawe w 

kolekcji „Ttie White Label Doubles" zdarzajg sip 

zarowno gry cetkiem juz starozytne, jaki 

produkcje dopiero co zdjgte z polek sklepowych. 

Inquisitor 

siedmiu pakietow tw kazdym po dwie 
gry, istnieje rowniez seria gier 
pojedynezyeh] dotarly do nas cztery, 
ktore Warn zaprezentujemy. Ceny 
pakietow (pbdwdjnych] sq takie same 
i wynoszq u producenta dokladnie 

14.99 funta Idea pomysfu ma oczywiscie na 
celu wycisni?cie z odbiorcow odpowiedniej ilosci 
gotowki, ale pozwala rowniez za relatywnie 
niskq cen? nabyc gry, ktorych, nigdzie juz nie 
dostaniecie, a ktore bye moze bardzo 
chcielibyscie miec w swojej kolekcji tchocby z 
sentymentu). Nie bez znaezenia pozostaje 
rowniez fakt, ze sq to pozycje bardzo dobrze 
wydane, „pi?knie oprawione", zawierajqce 

oryginalne instrukcje, a cz?sto rowniez ; 
specjalne, niepowtarzalne dodatki. Na pewno 
warto przyjrzec si? serii Jhe White Labe! 
Doubles". 

Pierwsze czerwone pudelko, ktore pojawilo si? 
w zasi?gu mego wzroku, zawiera dwie 
przygoddwki, ktore po raz pierwszy ujrzaly 
swiatlo dzienne kawal czasu temu. Pierwsza z 
nich; The Dig (premiera bodajze w 1994 roku), 
opiera si? na scenariuszu samego Stevena 
Spilberga. Dialogi do giery napisal Orson Scott 
Card, natomiast muzyk? skomponowano w 
oparciu i z wykorzystaniem uwertur Wagnera. 
Ziemi zagraza niebezpieczenstwo, w postaci 
olbrzymiego meteoru, ktory zbliza si? do 
„bl?kitnej planety". W kosmos zostaje wi?c 
wyslana specjalna ekspedycja, ktdra ma 
umiescic na drodze meteorytu ladunek 
wybuchowy, majqcy unieszkodliwic kosmieznego 

full Throttle 

The Dig 
Luces Arts Entertainment Company 
MS-OOS M 488 DX66 8 MB RAM CB*2 

Niimetne/sj 
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wykorzystywac polityczne intrygi, by wzniesc 
na sam szczyt, Gnze towarzyszy masa 
oryginalnych dzwi?kow i muzyka bazujqca na 
tworczosci Johna Williamsa. 
W pudetku znajdziecie jeszcze ciekawy, 
szesnastostronicowy album dotyczqcy filmu. 
Znajduje si? tu mi?dzy innymi swietny plakat 
oraz mnostwo kadrow z planu zdj?ciowego 
Gwiezdnych Wojen. 

rwing 

lE-fighter 
ucas Art Entertain merit 
Windows 95 Pentium 60 B MB RAM CD 

Gwiezdne epopeje nie konczq si? bynajmniej na 
wspomnianych pozycjach. Kolejne czerwone 
pudetko sygnowane logiem Lucas Arts zawiera 
dwie gry z cyklu Gwiezdnych Wojen. Sq to Star 
Wars - Rebel Assault oraz Rebel Assault II - The 
Hidden Empire. Obydwie sq po prostu grami 
zr?cznosciowymi, w ktdrych element symulacji 
czy strategii praktycznie nie istnieje. Od 
poprzednich tytufdw odrdznia je takze znacznie 
bogatsze srodowisko graficzne, ktdre w tego 
typu produkcjach ma decydujqce znaczenie. W 
pierwszej cz?sci Rebel Assault gra b?dzie 
toczyc si? zarowno na Tatooine jak i planecie 
Hoth. W grze wykorzystano kilkanascie 
fragmentow z filmu, ktdre urozmaicajq 
prosciutkie story. Wysokiej klasy animacje 
(nawet dzisiaj nie wyglqdajq zle) wespol z 
filmami, swietnq muzykq i dynamicznq akcjq dajq 
odbiorcy niezle popalid. Co prawda wspomniane 
fragmenty filmdw, czyli odtwarzane sekwencje 
petnoekranowe w rozdzielczosci 320x200 

Rebel Assault 
Rebel Assault II The bidden 

empire 
Lucas Art. Entertainment 

MS-DOS 50, 6.0, Windows 95; 
4B6 OX B6 MHz 9 MS RAM CD 

ROMxP 

Gdybym zapytal. (aka sens gier i 
filmdw ma duzq liezb? 
zwolennikdw w pordwnaniu do 
Star Wars, to zapewne 
wnjkszoSd i Was 
odpowiedrisfaby mi ie tylko 

kapitan Kirk i jego dzielna zafogl z U.S.S, 
Enterprise Irczy si? jeszcze m tym ziemskim 
padole. Star Trek byb jest i b?dzie. Kiedy w 
amerykahskiej telswizji pojawil si? serial pod 
tym tytutem, rodzice wiqkszoSci naszych 
Czytelmkdw chodziti jeszcze do szkoty 
podstawowej, e o ozymb takim jak telewizja, 

wymagajq wielkiej 
wyobrazni [by cos 
tam dojrzec), ale za 
to muzyka w 
wykonaniu London 
Symphony Orchestra, 
lagodzi lekko niemile 
wrazenia. 
Druga czesc Rebel 
Assault to gra, ktora 
naprawd? zasluguje 
na uwag?. Mimo ze 
jest to wybitnie 
zr?cznosciowa 
zabawa, olbrzymia 
ilosc wysokiej klasy 
filmdw czyni z giery 
bardzo atrakcyjnq 
pozycj? dla zwolennikow Star Wars. Jest to 
kompletny swiat Gwiezdnych Wojen, 
opracowany w najdrobniejszych szczegotach. 
Stereofoniczna muzyka, wysoka rozdzielczosc, 
unikalna technology filmowa Lucas Arts oraz 
swietnie opracowane misje, to wszystko 
sprawia, ze ci?zko jest oderwac si? od tej gry. 
Oprocz X-wings i B-wings, gracz moze rowniez 
zasiqsc za sterami spedder bikes oraz 
legendarnego Millennium Falcona. B?dzie musial 
rowniez zetrzec si? bezposrednio ze 
Szturmowcami, TIE figterami oraz pot?znym 
Super Star Destroyerem. Rowniez tutaj 
znajdziecie oprocz instrukcji do gier kolorowq 
broszurk?, gdzie umieszczono kilkanascie 

tematycznych zdj?c zwiqzanych 
z Gwiezdnymi Wojnami. 

slyszeli tylko z radia. Serial jednak byt 
niesamowicie popularny na tak zwanym 
Zachodzie, a obecnie podbija tez rynek polski. 
Nie dziwne wi?c, ze gry zwiqzane ze Star Trek iem 
powstawaty i powstajq jak grzyby po deszczu od 
„najdawniejszych czasow". Wlasnie dwa takie 
przeboje sprzed lat odnajdziemy w serii „The 
White Label Star Trek 25TH Anniversary oraz 
Star Trek Judgment Rites, zasadniczo niewiele 
si? od siebie rozniq. Oczywiscie obie gry, to 
zestaw odmiennych misji, ktdre b?dziecie 
musieli wykonac, jednak graficznie gry 
praktycznie si? nie rozniq, nie widac rowniez, by 
w Star Trek Judgment Rites rozwini?to jakies 
pomysly, ktore widzielismy we wczesniejszej 
grze. W ST 25TH Anniversary usfyszycie 
autentyczne glosy Williama Shatnera, Leonarda 
Nimoya, De Forest Kelley i innych. Gra jest 
klasycznq przygodowkq, w ktorej zawarto ponad 
6 tysi?cy sentencji i dialogow oraz 60 
odmiennych postaci. Oczywiscie jako oprawa 
audio sluzy nam oryginalna muzyka i efekty 
dzwi?kowe z telewizyjnej wersji filmu Star 
Trek. Pami?tajcie jednak, ze ta gra jest juz 
zabytMem i moze si? zdarzyd, ze muzyki 
b?dziecie sluchali i PC Speakera [ktoS wie 
jeszcze, co to takiego ?!)' R?cznie malowane 
grafika w niskiej rozdzielczosci tez ma swoj 
koloryt, ktriry nie kaidej osobie si? spodoba* 
Propozycje reczej wylqcznie dla fentiw gatunku, 
Podobnie jest ze Star Truk Judgment Rites. 
Piqty rok misji U S.S. Enterprise, przyniesi?^ 
Warn kolejne wrazenia podobnego pckroju, 
ktdre wfnnf jAsteSmy Interpleyowi. Obecnie' 1 
okezato si?, ze panowie z Interlays stali si? ^ 
specialists mi w dziedzinie ^startrekowych’' 
gier i to wladnte i tej firmy wychodzq 
regularnie kolejfte produkcje i serii fnp. Star 
Trek: Starlleet Atesdemy czy Star Trek:Secret 
of Vulcan Fury]. 

Scsr Trek- 25TH Anmursni 7 . 

torplay 

l-DOS 5 0 486 SX 33 4MB RAM CD 

Postscriptum: Poza wymienionymi kompletami 
na rynku pojawila si? edycja z obiema 
cz?dciami Monkey Island, dwie cz?sci przygtid 
Indiana Jones oraz podwojny pakiet skladajqcy 
si? na „Day of the Tentacle" i „Sam and Max 
Hit the Road". 
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b?d? si? rozpisywal - ten element 
pozostat prawie taki sam jak w 
Magiach, czyli cechuje si? duz? doz? 
realizmu, lecz trwa bardzo dtugo (ok. 
45 min.) (wszystko kwestia wprawy - 
Yasiu), oraz pozwala spojrzec MG 
innymi oczami na swiat matematyki. 

Tyle o walce, za to czytamy kolejny 
rozdzial: ..Uzbrojenie". I tu czeka nas 
naprawd?;mita niespodzianka! Bron 
zostala starannie opisana, obok prawie 
kazdej broni istnieje rysunek, to samo 
dotyezy zbroi. I wszystko byloby 
slieznie, gdyby nie to, ze polowy 
opteywanych Jnstrumentdw" nie da 
si? kupic... Dlaczego? Nie zostaly one 
uwzgl?dnione w zadnych tabelkach! 
Inaczej mowiqc: cz?sc rynsztunku 
istnieje tylko w teorii. A moze autorzy 
znowu chcieli pobudzic nasz? 
wyobrazni? i zezwolili nam tworzyc 
now? bron? Nie ma co, ale pomyslowi 
s? ci nasi autorzy! (i nie ma szlaparow, 
tarsarow i pdttalerzy - moze nie 
wiedzieli, jak to narysowac? - Yasiu) 
Kolejne dwa rozdzialy to ..Magia" i 
ltCzary". Zarowno pierwsze, jak i 
drugie zostalo potraktowane 
stereotypowo. Wszystko to juz 
widzialem w innych systemach 
fantasy. ..Historia" krainy to pierwsza 
rzecz, ktora zmienila moj? min? w 

grymas usmiechu (chwil? pozniej ze 
smiechu tarzalem si? po ziemi). 
Powiem po prostu - historia swiata, w 
ktdrym gramyjest tak 
uboga, ze chce si? 

£miad (co 
uczynilem)! 
Uwierzcie 

y 

mi na stowo: jedynym w?tkiem, ktory 
si? tu spotyka, jest wgtek militarny, a 
wszystko to jest bardzo schematyczne 
(wojna, rz?dy wielkiej cywilizacji, 
wojna, rzgdy etc...). W ci?gu 
..wielunastu" tysi?cy lat inweneja, 
gospodarka i ekonomia podniosly si? z 
poziomu Prehistorii az do 
Sredniowiecza! Ja wiem, ze magia 
pozwala na pewien P)zastoj” 
ekonomiezny i tworezy (wszystko 

mozna wyczarowac), ale - panowie 
autorzy - bez przesady! Te dziesi?c 
tysi?cy lat to bardzo duzo dla 
wszystkich sapiens! 

Lecz kto zwraca uwag? na takie 
szczegoty, wszak wazniejsze s?: „Opis 
swiata i rasy" - rzecz dzieje si? w 
krainie zwanej Orchi? (od wladezyeh 
Orkow - swoj? drogq: nigdy bym nie 
pozwolif, by takie lpcos” mn? rzqdzifo), 
reszta to typowe heroic-fantasy. 
Mamy dziewi?c ras: Cztowiek, Elf, 
Potelf, Krasnolud, Gnom, Hobbit. 
Pololbrzym, Polork, Reptilion 
(zdegradowano mu jedno /); duzy 
swiat do zwiedzenia. licznych wrogow, 
multum skarbow. Nast?pne rozdzialy 
(MG, Przedmioty magiezne - na co to 
komu?, Bestiariusz, Bogowie) s? 

przeznaczone raezej dla Mistrza Gry. I 
znowu drobne uwagi. Po pierwsze - 
panowie autorzy - czy MG jest 
rzeczywidcie najwazniejszy? To haslo- 
slogan bylo 

ch. 1993... Poczgtek 
wielkiej fali gier RPG w 
Polsce. Pami?tam ten 
rokdoskonale. Jeszcze 
jako calkowicie rdzowy 
berbec bieglem do 

pobliskiego kiosku, prosz?c o kolejny 
numer „MiMM. Nie zapomn?, jak po 
kilku innych wybuchta wielka kopalnia 
Krysztalow. Pozniej juz o niezym innym 
si? nie mowifo, ..Warj/ammer? Po co? 
Mamy rodzime...". Bylismy dumni, ze 
Polacy to naprawd? nie g?si... 

Lat troch? min?to. Na rynku pojawily 

si? kolejne systemy otwieraj?ce nowe 
mozliwosci dla Mistrzow Gry. Ja, juz 
zatwardzialy Gracz i MG ze stazem, 
zapomnialem o dawnych Krysztalkach, 
ktore jakby przycichly w dolinie RP(G). 
Do czasu. Pewnego wiosennego dnia 
bowiem zauwazytem w ksi?garni 
podr?cznik do Tego, Ktory 
Zapocz?tkowaf. Nie zwazajqc na cen? 
(troch? wyzej niz 50 zt) szybko 

rozbilem moj? swink? i po chwili z 
wypiekami na twarzy i KC pod r?k? 
wybieglem ze sklepu. W domu 
ochtonqfem i zaczqtem lektur?. Po 
godzinie mina mi zrzedla. Tyle lat 
min?lo, a system pozostat taki sam, 
jakim byl w „Magii i Mieczu". Po 
kolejnej godzinie totalnie stracitem 
humor. Rysunki skanowane, teksty 
przepisane z ..MiM11, kilka nowych 
riartykuldw" i przygoda. Frzede 
wszystkim przygoda jest nowal Bratem 
udzial w kilkunastu sesjach, by 
sprawdzid, czy cos si? zmienilo, i co? I 
nic! Nawet nastroj pozostat ten sam... 
(czyli jak dla mnie czad ■ Yasiu). 

Ale zajmijmy si? opisem podr?cznika, A 

dw jest wydany HdoskonaleH! 
Naprawd?, podziwiam sklad, ktdry 
postanowil wydac owq ksi?g? w 

mi?kkiej oprawie! Ale to jeszcze nie 
koniec niespodzianek! Kartki sq klejone 
(nie szyte), co pozwala po kifku 
otwarciach po prostu wyciqgnqd 
potrzebujqce strony (uwierzcie, jake 
to wygoda podezas gry * nie trzeba 
kartkowad!). Pozniej znalazlem katejn? 
wygod? umilaj?c? zycie MG: „tabela, 

patrz strona ##". Dopiero kumpel mi 
objasnil, ze oznaeza to, ni mniej, ni 
wi?cej, bym znalazl potrzebn? tabel? i 
oznaezyl j? duzym znaezkiem ##. 
Oczywiscie, nie wnikam w literowki, 
odwolania do zlych stron oraz 

powtorzenia. Tyle o unowoczesnieniach 
pomagajgcych MG. 

Caty podr?cznik zostal podzielony na 
osiemnascie (sic!) cz?sci. Pierwsze z 
njch, „Zasady wst?pne" oraz 
Jworzenie nowego bohatera", 
zapoznaj? nas z podstawowymi 
zasadami systemu. I tutaj od razu 

mala dygresja: w ..przyktadach” znalazl 
swoje miejsce nawet stary, dobry 
Llewelyn! Na razie jest wszystko OK, 
nawet nie poraza liezba bt?dow. 
Kolejny rozdzial, „Profesje", ukazuje 
nam najbardziej typowe profesje dla 
graezy (m.in. wojownik, rycerz, 
zabojea, iluzjonista... oraz pdlbogl). 
Wszystko ladnie-pi?knie, nie liczqc 
kilku wpadek. Najwi?ksza z nich 

dotyezy omawianej wczeSniej w 

podr?czniku,profesji Barda, ktdra... 
nio istnieje! Panowie autorzy 

najwyrazniej od razu chcieli nas zmusid 

do tworzania nowych dodatkdw 
do KC. Oodajgc jeszcze 

fakt o .zapozyezaniu 
umiej?tnosci" 
rozwiqzanych 
bardzo 

„WelkaJI * 
czyli to, co 

tygrysy 
lubi? 
najbandaej. 

Tu nie 
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popularne przy poczqtkach RPG. Teraz 

zostafo wyparte przez ..Gracze s? 
najwazniejsi, bo to oni decydujq o 
przebiegu cafej przygody". 

Kolejna sprawa: bogowie. Dlaczego 

nic nie zostato tutaj zmienione? I od 
razu wst?p tfumaczy wszystko: w 
nazie potrzeby MG maze opracowac 

je (kulty oraz sekty] samodzielnie... 

Bogowie s? sztuczni jak slynna 
kontrowersyjna aktorka i zostaj? 
daleko w tyle za Tymi z Innych 
Systemow. Co do Bestiariusza, to 
jest on bardzo tadny, ale... Wydaje 
mi si?, ze w Historii i Opisie 
spotkafem istoty (np. Gobory, 
Ogre...], ktore dziwnym trafem nie 
znalazty si? w tym rozdziale. A moze 
szykuje si? nowy dodatek, 
bestiariusz i dopiero tarn b?dzie to 

wszystko opisane? 
Przedostatni rozdzial (targowisko i 
indeksy opuscitem - nie ma co o nich 
pisac] to karty graczy. OCH, JAKIE 
ONE SLICZNE I WYRA-NE! Jak dla 
osmiolatkow! Szczerze, to totalnie 
mnie one dobily (i nie tylko mnieJ - 
juz wol? te przedpotopowe. I na 
koniec pozostata przygoda kryjqca 
si? pod tajemnicz? nazw? „Wieza 
Emedeusa". Stary klimat, stare 
rozwiqzania, stare pomysty - nowa 
przygoda. 

Tyle na temat podr?cznika. Zajmijmy 

si? jednak samym systemem, czyli 
swiatem oraz giownymi zasadami 
rz?dz?cymi gr?. Cal? „rzeczywistosc" 
przenikaj? trzy elementy: zywioly, eter 
oraz moc, S? one wszystkim, 
przenikaj? przez wszystko i... 
wszystkie dzialaj? osobno. Raz si? 
tylko zfqczyly, powstala wtedy Sfera 
Egzystencji Materialnej [gdzie gracze 
prowadz? rozgrywk?]. Pozniej dziafaly 
one juz pojedynczo, czego owocami s?: 
Sfera Egzystencji Martwiaczej, Sfera 
Egzystencji Boskiej, Otchlati 
demonow... W pozniejszym okresie 
Czas i Swi?tosc pofqczyfy si? i powstali 
Pierwsi Bogowie. Utworzyli Oni w 
Strefie Materialnej pot?zny glob, 

zwany pozniej Orchi?. Na niej pojawity 
si? pierwsze rosliny, pierwsze 
prymitywne istoty. Ojcowie Bogow, z 
powodow znanych tylko autorom, 
musieli opuscid gtowne sfery i udac si? 
w Nicosc. I zaginql o nich sluch 
wszelaki. Ich miejsce natomiast zaj?li 
Bogowie Wi?ksi, ktorzy do walki z 
wyzwolonymi Demonami stworzyli 
pierwsze rasy (Reptiliony i Elfy). 

Pozniej cala historia bardzo ubozeje. 
Wojny dobra ze zfem, pozniej rz?dy 
Reptilionow, wojna Reptilionowz 
Orkami (ktora jest totalnie 
NIEREALNA), zwyci?stwo i rz?dy 
Orkow. I tyle... 

Na koniec pocieszenie: autorom 
najwyrazniej Orki si? troszk? znudzily i 
na ostatnich stronach rozdziatu 
..historycznego" obiecuj?, ze imperium 
Orkow powoli upada i - kto wie - moze 
kiedys legalnymi spadkobiercami stan? 
si? bohaterowie? A propos bohaterow 
- okreslani s? oni przez 10 

wspdlczynnikow (Zywotnosc, Sita 
fizyczna, Zr?cznosc, Szybkosc, 

Inteligencja, Mqdrosc, Umiej?tnosci 
magiczne, Charyzma, Prezencja, 
Wiara], kilka wspdiczynnikow 

dodatkowych (Zauwazenie, Energia 
zyciowa, Wytrzymalosc, Antymagia...], 
dziesi?c odpornosci (zarowno 
psychicznych, jak i cielesnych), 
umiej?tnosci profesjonalnych, ktore 
wzrastaj? w miar? poziomu. S? i 
zawody, ulomnosci, zdolnosci 
nadnaturalne, biegtosci w broniach... 
Malo tego - cz?sto okazuje si? ze, aby 
wykonac jak?s czynnosc, gracz musi 
dodac 1/10 SF, 1/5 INT, 1/2 MD i 
podzielic to przez 3. Proste, nie? 
Szczegolnie podczas walki. Inna 

sprawa, ze wszystkie te wspolczynniki 
urealniaj? zabaw? oraz pomagaj? 

niedoswiadczonym MG. Niestety, 
wszystko ma swoj? cen?. Inwencja 
MG zostaje skrocona do pisania 
przygod i odnajdywania tabel 
oznaczonych sekretnym znakiem ##. 

Mimo wszystko, wierzcie lub nie, ten 
system ma naprawd? duz? dawk? 
miodu, lecz zostaf on wydany tak 

karygodnie, ze sam Asteriusz powinien 
zareagowad! Aczkolwiek wszystkie te 
niedoci?gni?cia naprawia sama gra. I 
zaprawd?, gdy przychodzi co do czego, 
to sesje w tym „biednym” swiecie s? 

po prostu swietne! Inaczej mowi?c, 
swiat Orchii ma swojego genius loci o 
nazwie nastroj i nostalgia 
[przynajmniej dla mnie; '93 byf 
naprawd? pi?knym okresem!]. Co 
mozna rzec na pozegnanie? Jezeli 
lubicie RPG AD&Dpodobne z 
odpowiedni? zawartosci? miodu, to 
szybko biegnijcie do sklepu po KC, lecz 
jezeli wolicie Storytelling, lub macie 
wszystkie „Magie" do numeru 25, to 
szkoda tracic kasy... 

PS. Podzi?kowania dla Lukasza i 
Szymka za udzielon? pomoc. 

Lata robiq swoje. System miel ai 
pi?d lat, by stad si? naj„, systemem 
polakim Ale autorzy o tym me 
pomySteli i pt?d let robilL. sam nie 
wiem go. Przez ten czas KC zostaly 
wyparte z polsktego rynku RPG i nie 
wierz?, ze odzyskaj? swoj? dawn? 
gwietno£c. 

rcianki - z czym to jesc czesc 1 
WigliszoM z mitosnikdw RPG zelkngla sip zapewne kiedys z gnami kancianymi. led opis 

ogdlny Hie jest rzeczg tatwq, bowiem kazda z gier ma nie dose, ze iene, niz pozostale 

reguty, to rdwniez karty do kazdej z gier wyglgdajg inaczej. niajlepiej wipe chyba 

rozpoczqfi prezentajp od czegos, czym wszysko sie zaczgfo. A zaczplo sip wbrew 

pozorom cat m niedawno, bo w 1993 roku. 

LORD Y Gra wymyslona przez 
skromnego matematyka 
Richarda Garfielda dla 
niewielkiego wydawnictwa 
Wizards of the Coast. W 
chwili obecnej Wizardow 

trudno jest nazwac malym 

wydawnictwem a lista kart do Magic 
The Gathering si?ga tysiqca dwustu 
(tak na marginesie, to list? t? mozecie 
dopasc na naszym CD - szczegoty pod 

koniec tekstu]. 

Postronnym obserwatorom hobby, 

jakim s? gry karciane wydaje si? 

trudne i niezrozumiale, ale wbrew 

pozorom zasady Magic The 

Gathering s? dose proste. Najlepzym 
sposobem na ich przyswojenie jest 
gra komputerowa pod tym samym 
tytulem, ktora zreszt? do nfczego 
innego si? nie nadaje, bowiem 

poziom gry komputera jest gorzej, 
niz zatosny i trudno go opisac 
uzywajqc stow nadajqcych si? do 
druku: dla zaawansowanych - grajqc 
tali? ztozon? z samych kart common 
(black mana) na najwyzszym 
poziomie trudnosci przegrywatem 
wyl?cznie, gdy np. przez cal? walk? 
„podszedt” mi jeden Swamp i zero 

Dark Ritual’dw, black lotusow czy 
chocby ..colorlessowych” artefaktow 
typu Sol Ring (mimo, iz wszystko to 
w decku mialem) czyli po prostu 
tylko, gdy mialem wyjqtkowego 

pecha. Jedli w gr? wchodzifo mydlenie, 
to komputer okezywal si? zwyczajnie 
zelosny. Mimo to zelst? gry jest 
mozliwo^d zapoznama si? 
zainteresowonych i ide? wersji 
kercianej i t wi?kszogci? kart, ktdre 

Wiwm 08/98 
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normalnie bardzo cipzko zdobyc oraz z 
samymi zasadami. Poza tym cieszy, 
gdy na poczptku gramy z 
przeciwnikiem, z jakim jestesmy w 
stanie wygrac. Biorpc pod uwagp, ze 
jednak nie wszyscy majp do tej [mowa 

o wersji kompuerowej) gry dostpp [ma 
juz swoje lata], postaram sip 

przyblizyc choc troche zasady. Otoz 
pierwszp roznicp mipdzy MTG, a grami 
rozrywanymi klasycznp talip, do jakiej 
jestesmy przyzwyczajeni jest to, ze 
zadne reguly nie mowip, ile kart musi 
posiadac na poczptku rozgrywki kazdy 
z graczy, przy czym kazdy z mch moze 
posiadac innp [ograniczenie wystppuje 
tylko w turniejach i jest to wylpeznie 
dolna granica tzn. najmniejszy deck nie 
moze liczyc mmej niz 40 kart), Karty 
dzielp sip na dwie zasadnicze kategorie 
- resources czyli zasoby, oraz cafp 
resztp. Zasoby sp jakby „srodkiem 
platniczym" i za odpowiednip ich ilosc 
mozna wprowadzic do gry jakis czar, 
bohatera, czy artefakt, Od nich 
zacznijmy omowienie, Istotnp rzeczp 
wpfywajpcp na pozniejfezy wybor decka 
jest tzw. mana, czyli moc magiczna 
czerpana z zasobow. Jest jej pipe, a 
wfasciwie szesc typow (dziwna 

konstrukeja, ale za chwilp sip wyjasnil, 
Podstawowe zasoby mana posiadajp 
pipe kolorow i adekwatne karty landow 

(resource’ow, zasobow, czyjakto 
jeszcze nazwiemy]; plains (Ipki) 
generujp bialp mana, mountains (gory] 
czerwonp, islands [wyspy) niebieskp, 

forests tlasy] zielonp i swamps 
(bagna) czarnp. Colorless mana, albo 
Generic mana, to szosty kolor, albo, 
jak od razu stwierdzp znajpey angielski 
- brak koloru, Tp ostatnip omowip za 
chwilp. Teraz przyszla pora na drugp 
grupp, Rozgrywka w MTG wyglpda 
tak, ze na poczptku kazdy z graczy 
bierze siedem kart z wierzchu swojego 
[potasowanego przed grp] decka 
[moze wreszeie wyjasnip nie znajpeym 
jpzyka -deck to po 

zbiera i wystawia do gry graczL 
Nastppnie po losowaniu, albo ustaleniu 
w jakikolwiek inny sposob (mlotkiem!) 
kolejnosci pierwszy graez rozpoczyna 
turp Tura sklada sip z kilku faz. W 
pierwszej graez moze wylozyc do gry 
land (jesli go posiada. Jesli posiada 
wipcej, niz jeden, to nie ma znaezenia - 
w kazdej turze moze wylozyc tylko 
jeden). Nastppnie mozemy rzucic 
czary, lub tez wykonac jakies akcje, na 
ktore pozwalajp nam posiadane karty 
[uwaga: calej rozgrywki dotyezy jedna 
zasada: w trakeie tury w grze biorp 
uzial wylpczme karty, ktore zostaly 
„wylozone" czyli polozone na stol tak, 
aby widzial je przeciwnik). Kaza karta 
ma swojp „cenp" wyrazonp w 
symbolach mana w prawym gornym 
rogu karty, I tu dochodzimy do generic 
mana, Jesli np. karta ma w pozycji 
„cena" dwa symbole kropli I kolko z 
liezbp trzy, to oznaeza to, ze do jej 

wylozenia potrzebujemy dwoch 
islandow (konieezme - ewentualnie 
artefaktu produkujpcego blpkitnp 
mana) oraz trzech mana dowoinego 
koloru. Przewaznie (jesli gramy 
jednokolorowym deckiem) spto 
rowniez islandy, ale rownie dobrze 
moze to bye mana dowoinego innego 
koloru. Niektore artefakty produkujp 
wylpeznie generic mana np. Sol Ring - 
one rowniez nadajp sip do tego, by je 
w takim wypadku wykorzystac. 
Uwaga: landow, ktorymi „placimy" za 
wyrzucenie na stof danej karty nie 
tracimy, Sp one „tapowane" czyli 
obracane na bok do konca tury, co 
symbolizuje ich wykorzystanie w tej 
turze (nie mozemy juz uzyc ich, by 
wyrzucic nastppnego bohatera czy 
czar). W nastppnej turze jednak 
wszystkie'sp z powrotem aktywne. 
Tutaj rada dose istotna, ale w 
szczegolnosci dla poczptkujpcych 
graczy (ci, ktorzy juz trochp grali, 
wiedzp o tym.doskonale). Jesli chcesz 

zbierac talip wielokolorowp (rdzrie typy 

landow), to dofbz do nisj spore 
artefaktbw i tzw. artefakt creatures, 
ktore funkcjonujp tak samo, jak inne 
potwory (twojego koloru, lub 
przeciwnika), ale posiadajp w 
wipkszosci dodatkowe specjalne cechy, 
a poza tym ich cena w calosci wyrazona 

jest w colorless mana - nie jestesmy 
uzaleznieni od ego, jaki typ landu akurat 
nam „podejdzie". Rozwazmy np, 
sytuacjp, gdy mamy niebiesko - 
czerwonp talip z dziesipcioma islandami 
takp samp iloscip mountainow, oraz 
rownp ilosc kart obu kolorow. Podczas 
rozgrywki moze sip zdarzyc, ze p. sieem 
kart, ktore wylosujemy, to ztery 
mountainy i trzy kreatury niebieskie, i 
juz przez dluzszy czas nie mozemy nie 

zrobic, Przy tym * kreatury 
artefaktowe” przydadzp sip w decku 

rowniez, gdy posiadamy jednokolorowp 
talip (a w szczegolnosci dotyezy to 
bialego i czarnego decka), gdyz niektore 
kreatury bialych majp nieprzyjemnp 
cechp „protetion from black", o 
oznaeza, ze: a - nie dzialajg na nie zadne 
czary czarnej mana (np. terror, czy 
weakness), b - nie mozna zastonic sip 
przed ich ciosem silniejszp kreaturg. 
Tymczasem ograniczenia te nie dotyezp 
kreatur artefaktowych. 

Nie otarlem jeszcze do glbwnej zasady 
pojedynkow, a mianowicie szczegotdw 
okreslajpcych, kto wygrywa, a kto 
przegrywa. Otoz na poczptek okresia 
sip ilosc Lpunktdw zycia" dla kazdego 
graeza (zwykle dwadziescia). Kreatury 
(nazywam je tak od angielskiego 
creatures, co powinno sip tlumaczyc 
raezej jako ..stwory", ale kreatura 
brzmi ciekawiej) opisane sp dwoma 
parametrami: power i toughnes, cow 
wolnym (i wlasciwyrri) tlumaczeniu 
oznaeza odpowiednio silp ataku i 
obrony. Kiedy krWatuf^'atakuje. zadaje 
tyle ran ile wyniosi jej power. Przy tym 
w zaleznosci od; feakcji.bronipcego sip 
przed atakiem‘'moze.on odjpc zadane 

rany od swoich punkt6w zycia, lub tez 

wystawic obrohep (innp kreaturp). 
Jesli graez wystawia obroncp, walka 
odbywa sip w nastppujpcy sposob: 
atakujpcy zadaje bronipcemu tyle ran, 
ile wynosi jego power. Rany te 

odejmowane sp od toughness obroncy. 
Przy tym z kolei atakujpcy jednoczesnie 
otrzymuje tyle ran (odejmowanych o 
toughness) ile wynosi power obroncy. 
Obrazenia zadawane sp jednoczesnie 
obu waiczpcym, chyba, ze ktorys z nich 
ma atrybut „first strike". Wtey on 
pierwszy zadaje rany i jesli odbiorca 
przezyje, moze odpowiedziec tym 

samym. Obronca (Albo atakujpcy) ginie, 
jesli zaane mu rany sp wipksze, niz jego 
toughness, ale nawet atak postacip o 
power 12 (ulepszonp czarami - zadna 
nie ma takiej mocy od razu) na kreaturp 
o toughness 1 nie zpowoduje zanych 

ran dla samego graeza (chyba, ze 
. atakujaca kreatura ma wlasnosc 
trample), Jesli kreatura, ktorej zadano 

■ rany, przezyla walkp, jest leezona na 
koncu tury (za darmo) i w nastppnej 
posiada juz tyle samo, co na poczptku. 

I jeszcze kilka slow odnosnie zbierania 
kart. Na poczptku kupujemy zestaw 
podstawowy. Nastppnie mozemy 
dokupywad kolejne bostery zawierajpee 
po 15 kart (z tym, ze czasem moze tam 
bye jedna, ktora by nas interesowala, a 
moze nie bye wcale - nie ma bosterow 
zawierajpcych wylpeznie karty 
wybranego koloru), lub tez dodatki, 
ktore zawierajp dodatkowe karty - tym 
razem sensownie pogrupowane. Pelnp 

listp kart ze wszystkich setow 
podstawowych i dodatkow wraz ze 
szczegofowymi opisami (ponad 
megabajt tekstu ascii) znajdziecie na 

CD. 

I to by w zasadzie bylo wszystko na 
emat MTG, Jesli pojawi sip 
wystarczajaca liezba chptnych, mozemy 

napisac wipcej na ten temat a 
tymczasem zakonezp artykul. 

at 

Humer),!% 



LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Eureka! 
Prawdt* powiedziawszy, odkryltemy nowe prawo lizyki: “gdyby cafy rok tak szybko mijatjak wakacje, to 
mietiby&my juz po 450 fat!" Inode dowcip o pesymftcie i optymi&cie? (stary jak swiat). Wiecie po 
czym ich odrdinic? Pesymista narzeka, ze juz pot wakacjl z gtowyt zas optymista cieszy $i$, ze ma 
jeszcze drugie tyle przed sobq.„ Dobra, nie bqdziemy Was wigcej dotowac przypominaniem tego, go 

nieuchronne. Po prostu zapraszamy do lektury. Przy niej zapomnicle o wszystkim! I nadal jeste&my na 5 
kartkach!!! A jakby ktos chciat sobie z nami pogadad “live*’ to zapraszamy na iRC (warszawa.irc.pl) kanat “cdaction” 

w kaidy pigtek od godziny 14 (cho6 ten kanat jest tez akiywny w innycb dniach - ale w piqtki, od 14 do 16 na 100% ktos bgdzie tarn 
czekat na Wasze opiniet pytante itp.) 

Mysl miesiQca: 
•Sytuacja jest dobra - ale nie beznadziejna! 

Pierwszy list 

W mm po raz pierwszy kupitm Wasze pismo (...) od 
ram przypadio mi do gusto (...) We wstgpie, w opfsach 
gfer (...) spotykam sig najcigSdej ze stowami "demko 
zajmuje potted 53 m" itp. (...) To tyczy si? mM Quake 2 
(...) Xu mem zdmiemu gro urvchmita s/p bezpodrednio 
z CD, bez iednyctt objawow instalacji To samo spotkato 
mnie przy Last Bronx t East Front 

A.L. z Libiqza 

Troche nas zaskoczyles - ale jesli jakies dema startup i z 
CD, to tym lepiej! W opisach podajemy ilosc Mb dla tych, 
ktorzy instalujq dema na HDD, by wiedzieli, czy dane demko 
zmiesci si? na wybranej partycji (a odpalajq je spod naszego 
menu), Ty zab (co wynika z pomini?tych fragmentdw listu) 
odpalafes je samodzielnie. Jak sami widzicie - czasem warto 
cos samemu pokombinowac! Trzymaj si?! 

0, woman! 

(...) Jestescie FANTA-styczni (...) Uwielbiam to pismo, a 
po chwyceniu nowego numeru zawsze sprawg 
priorytetowg jest dla mnie przeczytanie Action Redaction! 
(...) 

1. Z ostatniego CDA dowiedziatam sig, ze Mr Jedi jest... 
kawalerem!!! (Jedi, zrob sobie wycieczkg do Ina, 
pdjdziemy na piwo). Kto tam jest jeszcze stanu wofnego ? 

Osobiscie wolimy byb COLA-styczni, ale to pryszcz. Jedi nie 
ma nic przeciwko wycieczce i ewentualnemu ciqgowi 
dalszemu ;-), ale Smuggler radzi - z dobroci serca - abyb na 
wszelki wypadek zaopatrzyla si? wczesniej w czosnek, wod? 
swi?conq i osikowy koiek... Uprzejmie tez donosi 
[zazdrosnik! zazdrosnik! - Mr. Jedi], ze akurat piwa to Jedi 
nie lubi (no co - mutant i tyle!) [Zaraz tam mutant - nie 
wystarczy powiedziec "nienormalny"? Mr Jedi]. A kawalerow 
ci u nas dostatek! Mozna prosic o fotk?? [Powiem Twojej 
zonie!!! Mr Jedi]. Eee... nie dla mnie naturalnie ;-))). 

1. Po ponownej instalacji Win95, aby dopaliC TR2 (demo z 
Waszej ptytki) musiatam dciggngd od kolezanki plik 
aboutet.dll i teraz Lara mi sig krgci w kdtko. Co robiif? 

Hmmmm... Baaaardzo dziwne. Czy sprawdzilas moze, jak 
zdefiniowane sq tam (tzn. w demie po ponownej instalacji) 
opcje sterowania? 

2. Bojg sig, ze mi nie odpiszecie. 

I slusznie, Tyle listow od dziewczyn do nas przychodzi;-))), 
ze az si? nie chce nam odpisywac. 

3. Mato pisze do Was kobiet (chyba wszyscy 
komputerowy na to cierpig, chtopcy z pisma “Reset" 
(sorry, z pisma XXX) majg ten sam problem. 

Tym razem, przez m?skq solidarnosc - i samczq zlobliwosb - 
nie zastosowalismy cenzury prewencyjnej. Cdt pteb pi?kna 
to okoto 3-5% populacjl graczy, wipe lest jak jest (choc 
ostatnio z zadowoleniem stwlerdzamy, ze coraz wi?cej 
dziewczyn publieznie przyznaje sf? do tego grzechu. Grzeszta 
tak clalej!a przy okazji pozdrowlonka dla Mil i Reseta. 

4. Na koniec (...) jestescie kochani (co by byto gdyby Was 
me byto) j iaCy p0Z0S(gricie. Pozdrawiam serdeeznie. 

Devi z ??? 

Buzka (bez j?zyczka!) od calej redakcji! 

Bez wst^pu 

Nie rozpisujg s/p nBp wsigpem, tylko od razu przechodzg 
do rzeezy. Kupttjg wasze pismo od 2 miestgey. Qgdinie 
CDA mi sig podoba. pyjacie super teksty i menzje. A teraz 
kiikspyted. 

1. Czy czytacie wszystkie listy od czytelnikow i 
odpowiadacie na nie? 

AAAARGH!!! To pytanie Sni si? nam po nocach. No nic, jako 
poczqtkuj^cy czjhelnik CDA masz prawo tego nie wiedzieb, 
zatem odpowiemy na nie po raz 29340: czytamy WSZYSTKIE 
listy, odpowiadamy na WYBRANE. Naturalnie kryteria doboru 
korespondeneji pozostanq naszq slodkq tajemnic^... 
(banknoty 100 zt w kopertach czyniq cuda!:)). 

2 (...) Kiedy zamiescicie na CD Teenagenta? 

Hm, nie mog? nic obiecab, ale... (co ty na to, Adrianie von 
Metropolis? ;)). 

3. Czy mozecie na kazdym CD zamie$ci6 petng wersjg 
przygoddwki? (...) 

Na kazdym nie, ale mozemy obiecab, ze juz niedlugo par? 
razy szcz?ka Ci opadnie na widok tego, co znajdziesz na CD. 

5. Dajcie demo Ksigze i Tchdrz. 

Daniel T’z??? 

Znowu powtarzamy: Adrian (Chmielarz) - co Ty na to? 
B?dzie takie demo, czy nie? Lud si? burzy! 

Cze$6 Redakcjo 

(...) nie bgdg sig rozpisywai i chwalit Was. Szanujg Was, 
kupujg juz bardzo dtugo, a czytam niemai od poczgtku 
istnienia. Zgadzam sig z paroma jegomotciami, ze na 
poczqtku teksty byty sporo Smieszniejsze i to mi sig 
wtasnie podobato. Rubryka “Mam pomyst na grg" knock- 
outowata mnie co numer (...), a gdzied sig zapodziata. (...) 
Wasze menu w CD jest dobre, ale sg tepsze, np. w Chipie 
(nie wycinajcie nazwy, bo to pismo nie o grach). (...) CDA 
zarazito sig ode mnie kitka innych osdb, a kiedys, kiedy 
na kiosk przypadaty 1 atbo 2 egzemplarze doebodzito do 
sprzeczek, a mato brakowato - do rgkoczyndw. Czotgiemt 

“Fighter5’, Sochaczew 

Ech stare czasy, cztowiek dorasta, powaznieje... to samo 
dotyezy gazet, w tym CDA. Mamy mniej zgrywy na lamach, 
fakt, ale przeciez nie jestebmy Smiertelnie powazni. Rubryka 
z “pomystami na gr?" znikn?la z przyezyn obiektywnych - ale 
wspominamy jq z nostalgia Inna sprawa: czlowiek nabijat si? 
z lekka z rozmaitych upokr?conych'' pomystbw, atu okazuje 
si?, ze... to autorzy mieli racj?! Ich idee zostaly przeciez w 
wi?kszobci zrealizowane! Byto cob o prowadzeniu domu 
publieznego - a przeciez Wet Sexy Empire niewiele chyba 
brakuje, aby stab si? tego wtasnie rodzaju “symulacjq". Byto 
cos o polowaniu - jest Deer Hunter. Byto o mafiosach i 
zfodziejach - mamy GTA. Byto o rozmaitych psycholskich 
zagraniach: a Carmageddon i Postal to pies? Ten si? bmieje, 
kto si? smieje ostatni, jak si? okazuje, i teraz autorzy tych 
pomystow mogq sobie z nas “drzeb lacha”. (Mam tylko 
nadziej?, ze nikt i NIGDY nie zrealizuje pomyslu o 
gestapowcu!) Wkrdtce powinno si? pojawib na kompaktach 
nowsze, bardziej bajeranckie (ale i przyjazniejsze w 
obsludze) menu. 

Ogdlne uwagi 

1. Precz z uzytkami (...) kto bgdzie kupowat CDA dla kifku 
stron o najnowszych programach do nauki. Mato nauki w 
szkole?! (...) Zamiast nich zamieszczajcie tipsy (...) 
Siedem tipsow w (...) CDA - phi! Czytelnicy Waszej 
ulubionej gazety - czy nie uwazacie, ie to za mato? 
2. Testujcie kazdg grg przed jej zamieszczeniem. 
3. W Action Plus miato juz byd dawno temu 400 tipsdw, a 
tymezasem w wydanych numerach razem nie byto nawet 
300. 
4. Dlaczego (...) nie dziata Mega Blast? (...) 

Cezar z Biategostoku 

Adi. Raz, ze uzytki to nie tylko nauka. Dwa, ze niektorym 
widac za malo nauki w szkole (zobaez wyniki ankietyt). Trzy 
- poczytaj sobie list ponizej. Ilobb tipsow w danym numerze 
nie zalezy zresztq od nas - a od tego, co pojawi si? w 
Internecie i materialach prasowych przez ten miesiqc (zresztq 
na CD jest ich zawsze troch? wi?cej niz na papierze). 
Ad 2. Chodzi Ci o dema? - testujemy je wielokrotnie! 
Ad 3. Jest tyle ciekawych solueji itp. ze ciqgle brak miejsca 
na tipsy. Ale mog? obiecac, ze b?dzie ich duzo wi?cej niz 
400 - to tylko kwestia czasu. 
Ad 4. Czy mbglbys oplsac konkretne objawy - u nas 
wszystko jest OK! Zapewne masz problemy z pami?ciq EMS? 

Ulytki oraz... 

Kupujg Wasze pismo od roku. Bardzo mi sig podoba, no i 
ten CD. Bardzo fajnie, ze jest w pudetku, a nie jak w 
innych magazynach w kopercie. Jest duzo fajnych gier, a 
ostatnio nawet petne wersje. Brakuje mi jednak 
programdw edukacyjnych i uzytkowych - nic tylko gry. 
(...) Wreszcie korzystnie wygtgdajgcy kompakt i 
normatnie otwierajgce sig pudetko. Wreszcie jest rubryka 
o nowodciach sprzgtowych (...) 

Staty czytelnik z Czgstochowy 

Jak sami widzicie - trudno wszystkich zadowolic, zawsze 
jednym b?dzie za duzo gier, a za malo edukaeji, drugim - na 
odwrbt. Musimy wi?c godzib ogien z wodq... Ale i 
zwolennicy uzytkbw od czasu do czasu znajdq u nas cob dla 
siebie (np. pelna wersja Langmastera, Posera...}. Czyz nie? 
Zmiana szaty grafieznej CDkbw (nareszeie!) planowana byia 
juz od dawna, ale zawsze byly jakies wazniejsze sprawy. No 
ale - co si? odwlecze,-, to nie uciecze. Podobnie zresztq jest 
z rubrykq sprz?towq i wieloma innymi rzeczaml, ktore Warn 
obiecalismy. Pami?tajcie o tym! 

Very Noisy Houk! 

Ten iist jest patchem do poprzedniego (...) 
T. W CDA powlnrto byd cod takiegp jak kgeik nadestanego 
stutfu. Nte chodzi tylko o MtDy czy demka, ale rdwniez o 
ikony, programiki itp. nadsytane przez czytelnikdw. (...) 

Takie cob juz nieformalnie istnieje (w dziale Bonus) - 
zamieszczamy tam takze to, co nadsylajq czytelnicy. 
Wszystkich, ktdrzy chcq nas supportowac - teraz oficjalnie 
zapraszamy! Naturalnie jebli cob nadsylacie, to albo w wersji 
shareware albo freeware. Zadnych crackbw i oryginalnych 
kopli programdw (no, chyba ze swoje wtasne dzieta). 

2. Komud nie pasuje, ze sg tipsy!?! 

Nam pasuje! 

3. Czy mogg Warn wyslad to, o czym mowa w pkt. 1? 

Naturalnie T-A-K! 

4. W czym fajnie tapac screeny? Na CD datidcie programy 
do tapania screendw, ale udaio mi sig zfapad tylko jeden i 
byia to plansza programu. 

Zalezy czy w DOS, czy Windows. W tym ostatnim radzimy 
uzywab Hypersnapa - jest boski, bo tapie nawet screeny z 
gier wykorzystujqcych DirectX i akceleratory grafiki, 
Wprawdzie nie z kazdq grq chce dzialac - no ale tak w 80- 
90% przypadkdw daje sobie rad? bez problemu. Cool 
program! 

5. Na jakiego (... wpiszeie co chcecie) lista przebojow na 
PSX (...) Panowle, trochg NONORU. 

Raz, ze catklem sporo PC-towcdw kupuje sobie dodatkowo 
konsole (w sumie niewiele drozsze od akceleratora grafiki). 
Dwa - ze czemu nie, warto wiedziec, jakle gry wkrdtce b?dq 
skonwertowane na PC :). Trzy - co tu ma do rzeezy honor? 
Czy mieb albo pisab o PSX to wstyd?! 



6. Kiedy bgdzie nowe menu? 

Wkrotce! Nie wiemy jak bardzo wkrotce - ale... wkrotce;-). 

7. Piszecie, ze w Pomocnej Dtoni zamieszczacie wszystkie 
anonse spetniajgce warunki regulaminu, a mojego 
(spetnial warunki) nie wydrukowaliscie (...). 

Tu zapewne poczta dala ciala - bo jeSli anons spelnia 
warunki regulaminu, to na pewno zostanie wydrukowany! 

6. (...) Dlaczego Wasze oktadki sg takie nienastrojowe? 
Np. swigta Bozego Narodzenia - a na oktadce czoig i ani 
piateczka sniegu, choinki czy Santa Ciausa. (...) 
Wieikanoc - znowu czotg i ani sladu kwiecia, ni zwierz nie 
kicnie spod krzaczka. Ogolnie nie czujecie bluesa. (...) 

Jasno wynika z tfego, ze naszemu nadwornemu grafikowi 
swi?ta kojarz^ si? z czofgami - i wszystko staje si? jasne 
(kolejny mutant w redakcjil). No ale dobra - skoro chcecie 
nastrojowych okladek, to postaramy si? poprawic. 

9. Czytam Was od nr 2 (...) Dlaczego wigc CDA nie wydaje 
mi sig produktem markowym? Czy to nazwa? (podoba mi 
sig - to nie to), znak firmowy (nieee). Nie wiem! 

V- ' Intruder 

Hmmm - CDA jest produktem ztotdwkowym, markowe sg w 
Niemczech A serio - b?dziemy robic wszystko, by$ 
zmienit zdanie. 

Zdziwlony? 

4. (...) Czy wy jestescie normaini? Dajecie 116 stron, 
petne wersje gfer co miesigc, dobry papier i okladkg za... 
13.99 it. Czy trzeba mdwid cos wigcej. hg? 

Nie trzeba, Moze poza tym, te w mi?dzyczasie przybyio nam 
0 stron to bez zmlany ceny-, Po prostu dajmy tyle, He 
mozemy, rile Zyczymy sobie kosmicinych marzy Up. Nam 
zwyczajnie zalezy, by ezyielntk by! sroz^Bwy; by nie 
uwaZal ze idzieramy z nie go ka$?.., Dziwne. nie? (Wcale 
m\). 

5. Co to za gry. RTS, FPP. RTG {woowl!! Red.} 

Czym jest RTS, wyjasnialtimy calkiem nEedawno FPP to gry 
3D. w klftrych patrzysz oczyma bohatera (np. Quake) * 
definlcja wyjqikowo pobiezna, ale wystarczateca. A RTG * to 
taka odmiana RPG (a co to znaczy - iez pisafiSmy 
niedawno), w kltirej widzisz nie tytko parametry bobatera, ale 
i |ego szklelet;)))). Mamy nadziej?, ze si? nie obrazrleS za 
ten dowcip - ta liierdwka bardzo si? nam spcdobata. 

13. Czy Mr Jedi recemuje tytko gry o tematyce opartej na 
Gwlezdnycb Wojnacb? 

Kamil z Jarostawia 

TaK dobrze to nie m [a szkoda - Mr Jedlj, Ja sam wiedy 
recenzowalbym tylko gry oparto na "£wiecie wg Bundych”, 
tin. nie robilbym NEC. |l tak NIC nie robisz - Mr. Jedi]. 
{Przyna]mnie| nie mofesiuj? gumowycb kaczuszek w 
godzinach pracyl * Smuggler}. 

Inne propozycje L. 
I. Zrdbcie dzial '‘starocie’*, w ktdrym bytyby opisywaite 
slarsze, dohre gry (...) 

Ten dzial juz istmeje (tzn. powrbci! na lamy) i nazywa si? 
“^winka* (od ^winki skarbonki, gdzie wystarczy odtozyd 
par? groszy, by uzbierat kas? na laM gr? - wyjaSnienle dla 
nowszycfe czytelnikdw CDA). 

4. Czemu sotucje na ptytkach sg po angielsku (wnioskujg, 
ie konwS nie chciaio sig ttumaczyd;)). " 

Slusznie podejrzewaszAle wynika lo z duzego nawafu 
pracy, a nie z lenistwa. A wychodzimy i zatozenia, Ze lepiej 
dad solucj? po angielsku niz nie dab je] w ogdla, Zreszta. 
ponfewaz zagrafe& nam na ambicji, to missive temu (list nie 
zmloStit si? w llpcowym CDA) dail£my na CD sporo solucji 
w wersjl PL, co prawda do starszycb gfer... ale liczy si? to. 
ze koniuS si? chciaio chcied,. 

fi. Czy wy naprawdg jestescie takimi mutantami, jak o 
sobie piszecie? ;*) 

Tak naprawd? to je steamy duzo wi?kszyml muiantaml niz 
piszemy * po pmstu nie cbcorny Was przerazab skalti 
naszego zeSwirowanla. Zreszla czy w taksej pracy mozna 
dlugo bye nOrMAINyM? ChyBA niE! 

7. Co to za barbarzydea dat Czarnemu Iwanowi grg 
FtFA'SS. 

Sam sobie, drart, wzia^r zanim ktokotwiek si? zorieniowal i 
tylel A mamdzil, ze Htylko pomoze wnie^fi t? paezk? z grami 

do redakcji". Jak to zrobii (przez zamkni?te pudefko), nikt nie 
wie. W kazdym razie gdyby z Waszych HDD znikn?ly nagle 
jakies gry - to wiecie juz kogo podejrzewac, 

0. Co do autorow: Mac Abra is the best! 

Mac Abra tez tak uwaza, ale jest raezej odosobniony w tym 
poglqdziePodobno nawet musi sobie zakladac ki&tbas? 
na szyj?, by jego pies si? chcial z nim bawic! 

9. Dajecie duzo dziewiqtek, uwazam ze aby to naprawic, 
nalezy wprowadzic dziesigtne czgsci punktu. 

I mamy wtedy znienawidzonq przez nas skal? procentowq 
(bo czym rozni si? 9,4 od 94%?) - a powiedzeie, jak 
precyzyjnie ustalic czy dana gra zasluguje TYLKO na 93%, 
czy AZ na 94%? Ew. mozemy pomyslec o wzbogaceniu 
naszyeh ocen o znaezki +\- - np. 6+, 9- itp. 

10. Powtorzcie konkurs “mam pomyst na grg“. 

To nie byt nasz konkurs, my tylko zamiescilismy odrobink? 
propozycji nadeslanych w odpowiedzi. Niestety po jakims 
czasie firma organizujqca konkurs doszla do wniosku, ze ich 
publikaeja nie byla najlepszym pomyslem... i rubryka poszla 
w piach. A szkoda, bardzo milo jq wspominamy. Widac 
zresztq, ze nie tylko my. 

11. Co trzeba zrobic, by zostac redaktorem CDA? 

Jakub “Solo", Warszawa 

Ps. Ogolnie CDA zastuguje na 9,4/10. 

Hmm: trzeba miec matur?, znac angielski, umiec pisac po 
polsku (tzn. nie tylko skladad literki w slowa, ale i potrafic 
zgrabnie przelac swe niebanalne refleksje na ekran edytora), 
znac si? na grach (i nie tylko), mieszkac najlepiej we 
Wroclawiu lub okolicach, no i przejsc przez g?ste sito (nie 
mylic z Andrzejem Sito z redakcji, ktory BARDZO nie lubi jak 
ktos przez niego przechodzi) eliminacyjne. Duzo latwiej (co 
nie znaezy, ze latwo) jest zostac naszym 
wspotpracownikiem... Wystarczy napisac ciekawy tekst (nie 
recenzj? gry!) o czyms, co ma zwiqzek z komputerami i 
podrzucic go nam mailem, pocztq lub osobiscie. JeSli okaze 
si?, ze poruszony temat jest ciekawy i interesuj^co opisany... 
no to juz made pierwszy, duzy krok za sobq. 

wyttumaezenia, czemu uruchomiony Windows’95 wprawia 
monitor w ruch wirowy to nam jeszcze daleko. Na szcz?scie. 

6. Czy naprawdg nie mozna ziikwidowac tych zupetnie 
niepoirzebnych bajeczek i programow dia 
przedszkoiakdw? ? ?! 

Przedszkolaki z mafii pruszkowskiej grozq demolkq redakcji, 
jesli to zrobimy! 

11. Przywroccie poradnik hackera! Btagam, biagam, 
btagam!!!!! 

Draco jest za - problem tylko, ze w sumie powiedzial juz 
wszystko, co miat do powiedzenia... Ale daje on wszystkim 
fanom tej rubryki slowo honoru, ze niedlugo si? odezwie. 

12. Kto czyta ten list? 

Jedi go sylabizuje (inaezej nie potrafi), Smuggler obwqchuje 
(listotele rulez!), Mac Abra obmacuje, zas Peter Pan 
odprawia nad nim egzorcyzmy. Zatem czyta go wirtualny 
redaktor majqcy (w sumie) jakies 35 IQ, czyli tylko odrobin? 
glupszy od kwiatka w doniczce. To i tak niezly wynik jak na 
naszs redakcj? 

13. Spis tresci. Ta sprawa chyba nigdy nie ucichnie. My 
oceniamy go na 4-,ale mam nadziejg, ze za kilka miesigey 
bgdziemy mogli szczerze “postawic” 6. 

My tez mamy takq nadziej?, tym bardziej ze kombinujemy 
zupelnie nowq form? tej strony! Zresztq nawet w tym 
numerze nieco si? zmienila. A co do postawienia.,, albo 
lepiej nie, bo oskarzq nas o rozpijanie czytelnikow.;-) 

15. Nowa szata grafiezna CD jest odjazdowa. 

Tomek i Adrian z Puttuska 

BTW: ci obywatele juz od jakiegos czasu zasilajq nas 
rozmaitymi bajerkami (np. ikony, programiki itp.), ktore 
znajdziecie w dziale Bonus (plus naturalnie efekty naszego 
zmudnego surtowania po sieci) - to a propos wczesniejszego 
listu. Oficjalne THX! A, jeszcze jedno - dziewezyny z naszej 
redakcji poezuly si? zdyskryminowane - ze niby pozdrawiacie 
tylko chlopakow. Male chauvinist pig?! ;). 

Czesc chtopaki!!!!! 

IV IVaszey gazecie zaszto wiete zmian, oczywiscie na 
lepsze. Jednak chcielibysmy, zebyscie wystuchali naszyeh 
uwag. No to odprgzcie sig i zaezynamy: 

1. Zwigkszajgc liezbg stron w Action Pius (uwzglgdniam 
podwyzkg ceny), pismo bytoby bardziej interesujgce 
(doktadniejsze solueje, wigksze screen/ itp.). 

Obj?tosc Action Plusa powinna z czasem wzrastac i to raezej 
be^zmiany jego ceny. Cierpliwosci! 

2. Czy moglibyscie zamiescic na cover-cd program do 
zmleniania rozdzieiczosci rysunkow (o ile taki istnieje)? 

Poszukamy! Przy czym (jak podejrzewamy) to moze dzialac 
tylko "w dot" tzn. z 640x480 na 300x200 - tak, w drugq 
stron? - w zyciu. (A tak naprawd?, to mozna to zrobic - tyle 
tylko, ze troch? bardziej rozbudowanymi programami np. 
Paint Shop Pro czy Thumbs Plus - oba sq dost?pne takze w 
wersji shareware. Yasiu) 

List zbiorowy 
Kupujg Was natogowo (...) Ok, dose pochlebstw, teraz 
szczegoty: 

1. Moj kolega Biazej nie znalazi jednego demka na 
Waszym CD, ale datem mu moj cover cd i sobie przegrat i 
zapomniat. 

Dziwne. Jesli demko bylo na Twoim CD, to powinno tez bye i 
na jego! 

2. Nie dawajeie wywiadow, bo stracicie czytelnikow. 

Tak Warn przeszkadzajq te dwie nieszcz?sne strony w 
numerze?! Przeciez jest tam kupa ciekawych rzeezy! Zresztq 
popatrz(cie) na wyniki ankiety - sporo osob to czyta! 

3. Czy moglibyscie podzielic Wasze pismo na 2 rodzaje: z 
petnymi wersjami gier, oraz z demami i petnymi? 

1 wielu przyezyn jest to calkowicie i fizyeznie niemozliwe. 

3. Przydatoby sig kilka xm, mp3 na piycie, aie np. w 
Bonusie. Fajng rzeczg byioby wigeej wav. (Mogiibysmy 
miec nowe tematy do Windowsa). 

Tez si? postaramy spr?zyc - wkrotce powinny bye "lejwy'’ 
AC/DC i Aerosmith (wraz z theme-packami). 

, Wigksze dema, pliiisss! 

iestely wleikoifi dem nie nalezy od nas, a od Ich twbredw. 
Gzumiemy. ze nie chodzi tu raezej o ich objgto£C na CD, a 
lo, m np. rno^na bylo gra12 godziny. a me 2 minulyt 

o ale to test wlaSnie "urok" dem, kldre niajq Warn tylko 
io$trzyt apetyt, a nie pozwoltt na prawdziw^ 

Hjimkn ^wieralacc 100% gry, nie r 

4. Mgdrym pomystem byioby stworzenie programu, w 
ktorym znajdowatyby sig wszystkie tipsy. 

B?dzie - jak Lordowi Y b?dzie si? chciaio, w koricu go zrobic 
(tj. skoiiczyc robic, bo beta-wersja juz funkcjonuje). Dr?czcie 
Yabola! 

5. Swietng rzeczg jest... linia telefoniczna dla 
zdesperowanych posiadaezy komputerow, ktorzy majg 
problem nie cierpigcy zwioki, a chcieliby porady 
specjalistow, czyii IVas. 

Yeah ■ ale... czy tak naprawd? lo MY od tego jestfiSmy? Tzn. 
uwaza my, ze rozmaite firmy, ktdre rozprowadzaR sprz?t i gry 
powinny to robiC w ramach obsiugi klfenia - w koncu biznes 
rite powlnlen poiegafi na zasadzie "zaplacites ■ lo spadaj 
Irajerze, niech CE? wl?ce] nie widz?!T No i my bynajmniei me 
czujemy si? az laklmi zndw spacjattsiami. Na pewno cos tam 
wiemy - ate do fachowcdw od np. logicznego 

7. Powtorzcie X-resa. 

Czv nie lepiej kupic sobie archiwalny numer (kosztuje 
przeciez nieduzoI) niz zajmowac cenne Mb na kompakce 

powtorkami? 

10. Cala klasa prosi o nowe druzyny w FIFA’98 i pelnp 

wersjg Worms t 

Zrobimy co w naszej mocy Tyle mozemy obiecac, 

13. Czy mozna zaiozyc Fanclub CDA ? 
tukasz Prukop, Etk (plus kilka innych podpisow). 

Pewnie, ie mozna * sle nie liczcie, ze zrobimy Warn 
I'egliymacje, zasponsorujemy itp. Inaezej juz dawno 
nalczelibysmy do fonclubow Mercedesa, Playboya, 
Kenwooda i paru Innych firm... ;-)■ 



Przykra sprawa 
Do naplsartia tego nm sktonfta mm firm XXX (od 
redakcji: wycigltemy nazwg fir my. Hozqc, iz po tyni llscie 
zareaguja jak na profesjonatow przystate i pomogg 
swofem kiientowij. Kupitm wysyikowo prcdukt tejftmy 
Ishsr Trilogy'1 (...) Instrukcje na ksero, w dodatku 
pospinane nie po kofei (...) Kazda gra z cyklu ma smje 
kody. More po przejsciu kafejnych etapow zmoszajg 
gracza do udowodnienia swojej uczciwoicL trie mam nic 
przeciwko, ate... tylko wtedy, gdy je znam, To„ co napfszg, 
to po prostu SKAriOAt. OiOz to fti&trukcjf do isbar 1 Nt£ 
MA WSZYSTkiCH KGOOWj Jak tirma (...) mogta wyputoiC 
fakg kicbg l jeszcze igdat ta to niematycb pienigdzy!? 
Jest! tak ma wygfadad poszanowanie kttenta. to ja 
dzfgkujg za takie uslugj i takie orygioaty gier. Czy nie 
iepiej byioby kupi6 jg u piraia - i taniej, i wigksza 
gwarancfa (o ironioh i brak koddw. I oiech k(o$ mi rtie 
mowi' to takim postgpowaniem Hugos okradam - bo jak 
na razie okradziony jestem JA! (...) Naturainie nie 
dostatem odpowiedzi na wysfang kartg rejestracyjng. (...) 

K. Slobrawa, Poznan. 

No I co lu powiedzieb - r?ce opada]?. Nawet mntejjsza o 
form? instrukcji (chob wydnwa t si? magic. to z hs-EfO to joi 
dawno wyroSlibmy) - ale 10 KODV. I nie iest to pierwszy lisi 
v/ tej sprawio. Dedykujemy te uwagi dysirybulcrowi Jsiiara z 
nadziej?, ze wozmie je sobie do seres Faktycznie w takim 
momencie trudno nam przekonywu|?co ptsab o 
nieuczciwosci zatoupbw pJrackjch wersjJ gry - skoro <]ak 
slusznie stwierdzil czytelnik) jak na razie zostat ukarany za 
ch?c bycia uezeiwym... Takie historie powoduj? naprawd? 
wielkie szkody w swiadomosci graezy! Potem mozna diugo i 
uroczyscie tr?bic o "byciu uezeiwym" itp. - a raz sparzony 
graez dalej wie swoje. Co mozemy Ci doradzic, jesli firma 
nadal zignoruje Twoj problem? Poczytaj dokladnie kilka 
ostatnich odcinkow Poradnika Hackera; w jednym z nich 
inny, identyeznie wystawiony do wiatru, graez, znalazl 
skuteezne wyjscie z tej sytuaeji... Swoj? drog? - WSTYD, 
droga firmo, w-s-t-y-d! 

Paleontologia 

Na marginesie chciatbym pozdrowic cafa redakcjg CD- 
ACTION i zyczyc warn tylu sukcesow, ite to tylko mozliwe 
wedtug rachunku prawdopodobienstwa. Od numeru 
pierwszego, czyli okoticach dolnego kambru, zrobiiiscie 
duze postgpy i obecnie mozna zaliezye was jako jedyne 
pismo. IAcb... pismo - sztuka, arcydziefo, prawdziwy 
majstersztyk + DWA kompakty - (zawartosc zwaia z 
NUK!) = 13.99 z\. Tak Panowie, ta cena owiana jest 
tajemnieg, chodzg rozne pogtoski na jej temat: a to ze 
zaprzedaliscie wasze dusze diabfu i teraz made 
dozywolnie wsparde ze sirony “Sponsors” a to, ze to 
prawdziwy cud w dobie inflacji] do okresu pfaciorzgdu. 
Stanowicie zgrany Team wyjadaezy, chocbyscie podjgli 
sfa nie wiem jak sliskiego tematu, to do finatu 
doprowadzicie go z perfekcjg (zupetnie jak LOBO). Za to 
was wszyscy kochajg 7 tak trzymajcie. Jestescie jedynym 
pismem, ktore od dnia powstania przechodzi proces 
ewolucji zbiizajgc sig z dnia na dzien do doskonafosci, ate 
podobno nie ma rzeezy doskonatych. Enough on the first 
time! Czytatem uwaznie kazde Action Redaction ze 
szczegolng uwagg i chciafbym je jakos podsumowac: 

4 - Nie wiem dlaczego ludziska tak czepili sig wywiadow 

My tez nie wiemy. Alergi? majg, czy jak? 

5 - Scena mng nie rzuca, ale cieszy mnie fakt, ze 
rozwijacie ten temat. 

Podoba si? nam takie podejscie. Zyj i daj zyc innym! 

6 - Dzigki za Suflera. 

9 - Popieram Lorda Pijaka (We want The VooDoo Corner 
in CD - ACTION!). 

Postaramy si? za jakis czas to zrealizowac. Skromniutki 
poczqteczek w tym numerze na CD i troche w dziale 
"Sprz?t". 

10' Co do petnych gier - najlepsze z mozliwych, nawet 
jesfi nie jest to Quake czy cos innego (czyz jestem za 
malo wymagajgcy?). 

Nie wlam cry uwierzysz - ate wiasnie tak siaramy sie rabid. 
A ze lak krawiec kraje jak mu materii staje“r to nie zawsze 

to jakiei mocno znane giy - ale z drugiej sirony jakfe inne 
pismo (na Swiecie!!!) daje tyle flier w pelnych wersjach-? 
Cbyba zadnel Zmzfa co powiesz o ostatnich gierkach? 

11-Czy jestescie skfonni zwigkszyc liezbg stron, jesli jest 
wigeej chgtnych na reklamg w waszym pismie? 

Tzn. staramy si?, by mimo wi?kszej ilosci reklam czytelnicy 
nadal mieli CO NAJMNIEJ100 stron do czytania - zatem jesli 
b?dzie przybywac reklam, to my b?dziemy zwi?kszac 

automatyeznie ilosc stron "tekstowyeh", aby reklamy nie 
zabieraly Warn kolejnych kartek Bo nie chodzi nam o to by 
miec 200 stron, z czego 160 zajm^ reklamy... Uwazamy 
zresztq, ze 20% stron na reklamy to absolutne maximum w 
gazecie - a jak na razie, oscylujemy zwykle na poziomie 
10%... 

12 - Wet - zrobiiiscie to, co uznaliscie za stuszne, 
przynajmniej nie cenzurowaliscie zdjgc tak jak w XXXX. 

Mielismy przy screenach chwilk? wqtpliwosci, nie powiem - 
ale doszlismy do wniosku, ze Polska nie jest az takim 
zasciankiem, by bac si? prezentaeji w sumie niezbyt 
wyzywajqcych obrazkow... Z demkiem bylo juz gorzej, 
uwierzeie, ze z roznych przyezyn jest "mocniejsze" od samej 
gry... (Znowu narobilismy Warn apetytu... sorry). 

13 - Zaczynam rozumiec Smugglers i Mr. Jedi’ego, czy to 
normalne ? 

Oczywiscie, ze NIE, Ale masz jeszcze szans?, by nie 
zwariowac, albo - co gorsza - by si? do nas nie upodobnic. 
My juz jestesmy straceni dla spoleczenstwa, ale Ty mozesz 
jeszcze si? z tego wyleczyd! 

14 - Krolestwo Chaosu moze jest fajne, ale nigdy nie 
czytam, bo siostra mi te sirony wycina (a wiecie - w domu 
jestem sam przeciw wszystkim, a w razie incydentu - 
"uciec, ale dokgd?”). 

Zapytaj niejakiego Van Damme'a - on juz cos takiego 
przerabialA swoj^ drogq - siostra tak lubi Chaos, czy tez 
tak go NIE lubi? W pierwszym wypadku Yabol wykazuje duze 
zainteresowanie blizszym kontaktem (z siostra 

16 - Piwo jakiej marki pijecie w wolnych chwilach;-). 

Prowokacja!? Ehm - zakladajqc, ze te wolne chwile majq 
miejsce po godzinach pracy, to zasadniezo Zywiec, Lech, 
EB, Okocim, Tuborg, paru lokalnych patriotow umartwia si? 
wroclawskim Piastem - naturainie mowa tu o piwie 
BEZALKOHOLOWYM, tak jak w reklamach w TV.;-))) 

17 - Mnie podezas czytania tez cos zzera od Crodka, ale 
Obey to chyba nie jest, bo robi to juz od paru tygodni.;-) 

Daniel Kocyba, Olkusz 

W takim razie musi to byd tasiemiec, nie daj Boze jeszcze 
uzbrojony! (Worms 3 - Powrot tasiemca 

Subtelna krytyka 
Wy choierni **** [od redakcji: powiedzmy, ze pisalo tutaj 
“fajansiarze”]. Jestescie totalnie do *** [niech b?dzie, ze 
"niczego" - red.]. XXX [ciach! - redakeja] jest durzo leprze!!! 
tccie sig **** [powiedzmy "zrelaksowad" - red.]. Na 
koniec morzecie mnie ***** w ****/// [powiedzmy 
“poglaskad po glowte" - red]. 
77?z ??? 

Mamy nadziej?, ze autorowi anonimu znaeznie ulzylo po 
napisaniu tego listu, bo wyraznie zlosc go dusita. Ate jesli 
jego kryteria ocen sq rownie oryginalne jak ortografia, to 
naprawd? nie mamy powodow do rozpaezy. Takie listy tez 
czasem dostajemy (chob bardzo, bardzo niewiele - max. 
jakis 1% korespondeneji) i z reguly sq to anonimy (ten 
przyszedl mailem i autor zaznaezyl, ze wysyla go z cudzego 
konta). Drodzy Anonimowi Krytycy - podpisywab si? 
mozecie i powinniscie: no, chyba ze wstydzicie si? swoich 
nazwisk czy poglqdow (zawsze mozecie zastrzec dane do 
wiadomoSci redakcji), My na pewno nie zamierzamy si? na 
Was mbcic, bib itp. Z takich zagrywek wyroblibmy, gdy 
jeszcze po Polsce chodzily mamirty, Czego i Warn zyezymy. 
Co do ostatniej sugestii - na takie rzeezy to trzeba zasluzyb... 

Piracka porada? 
(...) Kupilem na gietdzie (...) Postal. Po instalacji (...) 
patrzg, a tu idzie jakiC gostek (...) naciskam CTRL, trafiam 
goScia... i wszyscy, faeznie ze mng, sig zapalajg, a po 
kilku minutacb widzg tylko skwarki na sniegu. Co sig 
stato??? 

A.K. z Warszawy 

Stalo si? to, zd kupiles pirata, bez instrukcji, i teraz cierpisz. 
Warto bylo? I nie sqdzisz chyba, ze podpowiemy Ci co 
robic? Sorry, ale na to nie licz. Bo jak tak dalej pbjdzie, to za 
jakis czas ktos zapyta: “a powiedzeie jak si? wfamac do 
Forda Mondeo mojego sqsiada, bo ma immobilizer i nie 
mog? go uruchomib”. Jedyne co mozemy Ci poradzic, to 
zakup legalnej kopii! 

Swigta wojna! 
Na poczqlek ebeg Warn powiedziec, ze nie 
odpowiedzielticie na moje 4 listy, ale mojg uwagg zajgta 
inna sprawa (...) wyniki ankiety (...) Teraz zwrdcg sig do 
tej grupy czytelnikow, ktdrzy byliza likwidacjq Sceny i 
Chaosu: “ogiaszam wojng przeciwko zdrajcom, oby nigdy 
sig nie podniesli (...) Wielbiciele (maniacy) tych dziatdw 

stwdrzmy kamienny front siiy (...)” (Jestem pefnoletni, 
wige muszg dawac przykfad). (...) Mnie wtasnie te dziaiy 
skusity do zakupu CD A (...) Jako maniak RPG zapraszam 
kazdego juz od wrzesnia do Battle.Net, aby udowodnic, ze 
DEADMAN was zgniecie w zafazku (...) jesli ktos sig czuje 
na siiacb, to moze sig zmierzyc ze mng w Warcrafta 2, 
chod to bgdzie bolesna lekeja (...) Teraz zwracam sig do 
Yabola i Smugglers ugtowy do gory, zawsze to, co jest 
niezrozumiaie dla wigkszosci jest krytykowane, a pozniej 
okazuje sig najlepsze”. (...) A teraz moj adres - dla 
zainteresowanych wsfapieniem do wspomnianego klubu 
(odpowiem na kazdy list), ktory bgdzie nas jednoczyt i 
bronif naszyeh uiubionych dziatdw w CD A: Robert 
Mieleszczuk, Dubica Gdrna 34, 21-225 Wisznice. 

No coz, o ile nie mamy {Smuggler I Yabol) nic przeciwko fan- 
clubom Sceny i KCH to odradzamy jednak (jako pacyfisci 
z przekonania) jakiekolwiek wojny. Mog? tez wszystkich 
fanow tych dziaiow zapewnic, ze nie planujemy ich 
likwidaeji. Ani dzis, ani w odleglej przysziobci. 

Powazne traktowanie 
Mam nadziejg, ze mimo moich 10 lat potraktujecie mnie 
jak dorostego (...) 
1. Mozecie dac demo Shadow Warriors (konieeznie) 
2. Dlaczego w numerze 4/98 byto tak maio demek? 
3. Obnizcie ceng do 10 zt. 
4. Dajcie jakgd grg logiezng (w petnej wersji) dla mojej 
siostry. 
5. Wigcej tipsdw i kaszan FPP - btagam! 

Konczg, bo bajka sig skonezyta i muszg isc spac. 

Blazej "Blood” z ??? 

Nie ma sprawy, Nas nie interesuje wiek autorow (z autorkamf 
to juz inna sprawa) listbw, liezy si? ich tresc. Inna rzecz, ze 
czasem niektorych namolnych doroslych “traktujemy" 
bejsbolami i tym podobnymi narz?dziami perswazji - ale 
chyba nie o to Ci chodzilo? 
Ad 1. To demko juz bylo dobry rok temu - szkoda na nie (tzn 
powtork?) miejsca. 
Ad 2. Spowodowane bylo to duzq obj?tobcig samych demek, 
jak i obecnobciq spore] (bo 50 Mb) gry w pelnej wersji (plus 
par? innych tez). Tak si? czasami (glupio) sklada... 
Ad 3. Jasne, a b?dziesz nam placil pensje? (Na czyms 
przeciez trzeba zaoszcz?dzic te 3,99 zl x 90.000). Wiesz, 
stary, to si? nazywa "rachunek ekonomiezny'’ i na pewno 
jesteb wystarczajqco dorosly, by wiedziec, ze nic nie ma za 
darmo - za wszystko trzeba placic... Trudno zebybmy 
jeszcze doplacali do tego biznesu! 
Ad 4. Byly juz jakies gry logiezne (np. Pipemama) w pelnej 
wersji - w najblizszym czasie niestety zadnej takiej gry nie 
mamy w planach. 
Ad 5. Ilobb demek FPP nie zalezy od nas; gdy tylko si? jakies 
pojawi - pakujemy je na CD. Tipsy - chocbySmy dali ich 
1000 miesi?cznie, to zawsze ktos powie "dajcie 2000!”. 
Nowe tipsy dajemy Warn na biezqco (znbw ich ilosc nie 
zalezy od nas), a starsze niedlugo pojawiq si? na CD i to w 
formie spe.cjalnej bazy danych (takiej tips-machine). Moze 
byb? 

List zbioroWy 2 
Piszemy do Was, bo nie mamy nic lepszego do roboty - 
ale tak naprawdg to chcemy pochwaiic Was za Swietne... 
no nie, ale takie ,fbardzo dobre" pismo (...) Co jest z 
drugim kompaktem? Jest pefna gra - OK. (...) ale tylko 
jedna, a wczetoiej byty 3 (...) Dodam, ze gra zajmuje 
TYLKO ponad 200 Mb a reszta dysku lezy i rozktada sig (a 
piszecie, ze krgzekjest wypehany grq) (...) Wyczytatem, 
ze zamierzacie dac w tym numerze petng wersjg 
symulacji na jednym CD - powariowalticie! Ludzie, ja 
mam prenumeratg, jestem na Was skazany (...) otrzymam 
1 CD 2 demami oraz kawat bezuzytecznego dla mnie 
piasliku (nie lubig takich gier) - cbd tu nie FER! (...) 

Chfopakf: S.R.SPno i ja-WINIO 

List przyszedl w ostatniej chwili przed zamkni?ciem numeru, 
stqd udalo nam si? wcisngb do tej rubryki tylko jego 
niewielkq cz?sb (ciqg dalszy za miesiqc?) ale poniewaz 
poruszal wazne tematy, nie chcielibmy by czekal. Zatem: 
nowe gry zajmujq co najmniej 1 CD. Zatem albo b?dzie ich 
par? na CD (ale b?da sprzed dobrych paru lat); albo pojawi? 
si? doSc swieze gry - ale nieduzo, bo zwykle jedna na 
jednym CD. Co wolicie? Ponadto Timeshock, owszem, 
zajmuje 200 Mb - ale zapomnialeb o audio-trackach z 
muzyk?! A one zajmuj? dodatkowe 400 Mb - teraz sprawa 
wyglqda zupetnie inaezej, prawda?... A na ostatni zarzut 
trudno cos sensownie odpowiedziec - by zadowolib 
wszystkich musielibysmy nagrywab 90.000 wersji CD-kow, 
kazd? na indywidualne zamowienie danego czytelnika. 
Zawsze ktob b?dzie zachwycony dan? gierk? - i zawsze jakas 
cz?sb czytelnikbw uzna, ze puscilibmy totaln? chal? itp. 
Podpowiedl: wymiert si? tym CD-kiem z jakims fanem 
symulacji, ktbry nie kupuje CDA, na inn? gierk?... 

Glgdzili bez tadu i skfadu (komputerowego) 

Smuggler & Mr Jedj 
czyli 1,5 faceta oraz 2,76 swira w jednym. 
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COMPUTER GAMES 
| cc/Zec/u m I 

Wystarczy, ze wytniesz kupon konkursowy 

znajduj^cy sip na oktadce CD-ACTION 

(numery od czerwca do pazdziernika) oraz 

5 kuponow konkursowych znajdujqcych 

sip na zeszytach UNIPAPU Strzegom 

(oktadki zeszytdw prezentujemy obok). 

"/T" % . jp - IB Komplet kupo- 
;rhiT|j^j9|| now (5+1) wyslij 

r. ■ - I i \CTH 
'COMPUTER GAMES 

” ^ ' \t Vi-1 I- 
COMPUTER GAMES] 

B h *Z/ri fjt sJ ■ 

|COMPUTER GAMES 

\ C T H1 
ITER GAMES] na adres: , 

S.Z.W.R UNIPAP Sp.z 0.0.1 

58-150 Strzegom ul. Lesna 1, z dopiskiem 

“Graj z naszymi zeszytami”. Termin 

nadsytania kuponow konkursowych 

uptywa 15 listopada 1998 r. Losowanie 

nagrod odbpdzie sip 11 grudnia 1998 r. 

Wyniki konkursu zostan^ ogtoszone w 

grudniowych numerach CD-ACTION, 

ACTION PLUS, KAWAII, PC SHAREWARE. 

r  JtLActual-- 
COMPUTER GAMES -™1 ntMMm t---1 

COMPl 

!COMPUTER GAMES) 

multimedialne komputery 
karty graficzne z chipsetem 
Riva 128, VooDoo 2 
10 rocznych prenumerat 
CD-ACTION 
komplety zeszytow UNIPAP 
Strzegom 

Planetary raiders 

Battle eoe 

zeszyty 60 kart, 

strzegom 
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Scena Komputerowa me 

em %j}ra!ikg. Trace 

Iwa - Ifzy dniCopy Parly 

Na scene spoiiTenie- od wewnqtrz 
W majowym numerze CD Action w 
k^eiku ..Seena" znalazl sip doit ciekawy 
arlykul (dla przypomniem'a - cfiodzi tu oj 
teksl CoSTa). maj^cy na cell ukazani^ 
obraau sceny. Aulw. znchwyet 
Jenomenem sceny" L-ardzo jg 
idealizuje, Mpprrmwiac o jej ciorrmych 
lub tez. jak kibwoli * gorsjyclt slrdfiaclt. 
Zacligcony propozycjipolemiki i 
ai totem, napisalcm; droglCzylelnlku. 
i en lokst. bgcJ^cy spojitzentem od 
wewnatri rvale dziwnai pigkng, a 

scena; ( 

Wvobraimy sobie beginnora (lla osdb 

wise zaezyna swg karierg od zdobycia 
jakiegoS sensownego programu 
grafieznego. W miarg uplywu czasu nasz 
bohater uezy sig coraz leprej .rysowab na 
ekranie monitora i powoli, ale za lo 

[skrupulatnie. zdobywa publikg. Wledy 
rasz kochany beginner wybicraslgz 

kolegami na Copy Party. 

Jak to przewaznie w lakich ptzypadkach j 

pozorom, me lylko przez naplyw 
p.npcenidw:», po ktoiym nasz beginner 
zaezyna czui sig peinowartoiciowym; ‘ l 
scenpwefliii. Poinijajgc oktesy. w ktdiyeli 
nie muze piz pairzee na ekran monitora 

iCTiw. 

arza...), pocz^lkujgcy scenowiec 
zzynairaprawdpig wyjbijat. To eg 

splywa z niego w poslactdlfGdw, ■ 

zanurza sig w czeluscie nazwane pigknie 
sceng i zarzuca swe dawne, pigkne 
idealy na r2ecz innych. On juz niczego 
nowego nie stworzy - bgdzie tylko drgzyl 
ten styi, ktdrym rozpoczgt swg zabawg na 
scenie. Smulny. lecz prawdziwy.Koniec 
kldry byl wrgcz njeuctironny. Tak 
wyglgda warianl oplymislyczny;;). 

Odcbodzgc jedoak od problemu 
fednosiki (yr kortcu mpztlwo&l roswbju 
.kariery" scenowej jest do& duzej, 
skupig sig na ogdle. czyji samej scenie, 
C'o5Ta;pis?e w swoim arlykule B?anbi| lu 
Ml • v !I V 

Poza tym, od dtuzszego czasu (i to 
naprawdg dtuzszego) scena to juz nie 
tylko chgc „pokazania sig”. Scena lo 
rywalizaeja duzyeh grup. A swojg drogg. 
grupa to rowniez dost ciekawa rzecz. 
Normalny czlowiek pomyslalby: chodzi 
tu zapewne o parg osdb o podobnycb 
poglgdach, klorzy razem chcg cos 
zrobic. Nic bardziej mylgeego. Oslatnio 
mam wrazenie. ze nicktore male gmpy 
powstaty lylko dlalego, ze ludzie mieli 
slatus ..Independent” I chcielj-to 
zmienic. Paranoia! 

Powoli doctiodzg malym krokiem do 
lemalu Copy Party. Jest to 
nigpowtarzalna impteza: spoiykamy 
ludzi. ktdtych do lej pory znailSmy tylko i 
wylgcznje z ilsidw |ub produkeji. 

nam to, gdy 

IMiWtasnle 
ifakiegos 

gwaltown 
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wysylajcle vraiystKiego, co warn st^utia 
wybWgkaiS, bo az.hrew leci i irau |ak si? 

Kiedy beeinner dopacfnie lakiegt 
aga, sWerdza. ie niemusi laecai si? 
i ie] scenfevySiiafi. Wyslarciy, Jaby 
go xyvy byio pelrcw artaCit, advezlacii 
a'ssage'ach, ciimmKseh; sitestMch j • 
ffistiaczasu - chausach, t bpKiem 
•c>x hevvi i Mil 

mo laffletAle nie zaliszy ml 
sfl innych. po ffl5p spisalom 

lfach FT2.:) Botam powslajij 
W.arilewSNefilci?, 

Core-nlck/Taiimka 

'(•) Ton przykiad.Fataa 
aiwie.a wyrazpflciziwu i 
utublonsp pofskifi'go hi SMSOTis 

powinna bye dla wszystkich, ktorych 
pasjq jest tworzeni elektronieznej, zero- 
jedynkowej sztuki. Moze i znajdziecie 
jakies 
plusy w takim rozwiqzaniu, ale wedtug 
mnie takie podziemie mogtoby 
zaszkodzic podobnie jak rip. muzyee 
techno - wielu z was jej stucha, ale nie 
made poj?cia, jakie cuda sq nie dla 
waszyeh uszu. (Jatez:(). 

A teraz jeszcze jeden message - do 
scenowcow i ,.scenowcow”. Tak 
krytykujecie CDA za ten fatszywy obraz 
sceny - a popatrzeie na/w wasze magi. 
Czytajqc je mozna dojsc do wniosku, ze 
scena sktada si? tylko z ludzi znudzonych 
zyciem. Sprobujeie poliezye na palcach 
artykuty zaczynaj^ce si? od „Siedz? 
wtasnie przy kompie i nie wiem co robic, 
chyba cos napisz?....", a r?cz? Warn, ze 
braknie 
palcow nawet u waszyeh kontaktow:). 
Fachowe k^eiki to drobny ulamek 
wszystkich 
tekstow... 

0 senile - inaezej 
Moj artykut jest reakcjq na to, co od 
dlugiego juz czasu mozemy zauwazyc na 
naszej kochanej polskiej scenie. Zaraz na 
poczqtku chcialbym zaznaezye, ze 
redaktorzy CDA zajmujqcy si? scenq nie 
majq nic wspolnego z ideq powstania 
tego artykutu - wi?c uprzedzam wszelkie 
oskarzenia, jakoby to wlasnie oni dqzyli 
do jego napisania, To tylko i wylqcznie 
irioje sami si? o tym 
przekonacte, sa one bowiem nastawione 
aniagonistycznie do utariych na scenie 
stereotype. 

No wtaSnie - stereotypy. Dosyt 
dla Polakdw jest zawisc 

i konserwalym KiedyS styszalem, ze gdy 
Niemcowi zdechme krowa, io prosi on w 
modlilwach o nows, a Polak - zeby 
s^siadiwi tez zdechla;). 

zadnego scenowca, ktory zajmuje si? 
czyms jeszcze oprocz swapu. Moze to 
tylko przypadek, ale wlasciwie mozna by 
to logicznie powiqzac. Swapperzy oprocz 
kontaktowaniasi?z innymi ludzmi, parajq 
si? takze rozsytaniem wszelkiego 
rodzaju stuffu, ktory im bardziej ..hot", 
tym lepszy. Czy aby czasem CDA nie jest 
dla nich swego rodzaju konkurenejq? „Po 
co wysytac komus to demko, kiedy moze 
on sobie je znalezc w CDA, tylko lamerzy 
tak robiq." Bye moze swapperzy potrafiq 
si? zadowolic tym, co otrzymujq na 
dyskietkach, ale ja - nie. Ja jestem 
muzykiem i utrzymuj? tylko kilka 
kontaktow. Po cz?$ci dzi?ki mature? I 
egzarninom, ale gldwnie dlalego. ze nie 
edytorem lekste chce si$ zajmowaC. Ja 
zawsze znajd£ w CDA cos. co mnie 
zainterestijd, llu swapperdw mogtoby 
podesla£ ml modutek Recursion rcpsany 
przeiScIrocco/NiglHSST? MySI?, ze 
ractejnlewiefu. 
Znafailem go wtaSnle na CDA CD, a jest 
ip.abGcnfe mGJ uiubiany modul w 
klimalach techno, wz6r do na£Iadawania 

artykuty! Mowi si?, ze nie mozna si? 
op?dzic od beginnerow „made in CDA”. 
Alejato odkr?c?: 

Message to: all people out of scene 
From: C-n/MDI 

Sluchajcie no - jesli choc tylko trochg 
zainteresowata Was scena, wbijcie sobie 
do glowy to, ze scena nie jest dla 
wszystkich! Scena to nie jakis kiub dla 
maniakow komputerowych (buuu, a ja tak 
nienawidzftego okreslenia), sekta czy 
inne bractwa. Scena to rzesza ludzi, 
ktorzy poprzez swoje produkcje w istotny i 
wyrazny sposob przyczyniajg si$ do jej 
istnlenia. Dla mnie scenowcem nie jest 
gostek typuija jestem scenowcem, bo 
mam duzo kontaktow, ludzie mnie znaj% 
ogiqdam duzo demek i czytam magi. Nic 
nie robisz - nie naiezysz do sceny Do 
seen/nie mozna si$ zapisac - mozesz 
by6 jejcz^ciq poprzez swojg prac$. 
ProsiB?!? Jo nie miejsce dla obibokow! 

Oczyw^cie podniesie si? larum - a 
swapperzy to co'1 Swapperzy mimo 
wsiysIkoSfbbiq bardzo wiele. Serdecznie Do czego zrhferzarii?Otfl*denetwuje 

mnie w 'scenowcach f»wh$£ do ludzi 
nowydi. W Polsce powoli zaciera si@ 
rOMoa pomi?dzypoigciem ^beginner li 
Jamer'M 
PierwszyJ drug(je$l Jame". Beginner 

ktpkotiviek go rra scenie dociiil*- Gzynle 
my^licie czasami w laki sposib ten 
modui jesi cool w Hop Falcbn(“J|0 
oapisai, a ten, nfe znam go^eia, 
lame. Odzwiefciedffito Mszig moj 
przegl^d chartsOw. W ktfirjjrcp EjanJzo 
rzadko mozna byfo spotted. 
Np. Mai - kto vndzial pstatntd lego 

I nowe produkcje? Digczego dale) jes! na 

A jedli chod?i o.sttitf n^$yteny p 
c^telnikfiw CDA- no c6z, Smuggler 
stara si? to dellkalnie wyoili t, ale ctijjrl 
Irzebato mnreideiikatnie,.Nie 

niektcryctn slucnatl A teraz bardziej 
deiime:) - wysjrtajae lyrkp id, mM'o; 
n i e bftizriecm si@ kcl Ifk tai A 

|ofota, pilnuj^’ swojego dobra, nie 
^iwazaj^c na inleresy innycti i swojego 
feartistewka... Kiedy tylkoiaki po<£uje st? 
rpewniQj na scenie, od razuzmienia s]? 
jego stersunek do lych. ktfinry cticfeliby 
oaficenie dopiero zadebiulowae... 

ItgmjfliteSenrgfe neigOA 

enie^a to 
Mroate 

wspbiczuj? takie mu. ktdryi 
kdntakt6w - pJsecia po Irzy 
dziennis^ To chyba na die 

onlMm’m wszyslkodi sposoD/ftieczy 
'CDA? pReeieii lie stilff z 

ml 
finlcsjys2alem od 

dosyc n1ech?tnie wmm 
Staodvi 

Mated 
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Mika dni zzycia swappera 
✓ 

(Disclaimer: jezeli jestes swapperem, 
jezeli parasz si? tym, sk^dinqd zacnym, 
zaj?ciem - nie czytaj!!!) 

Greetz!!! Greetz all!!! 

Jestem swapperem. Moja xywa to Jhe 
One Who Has Too Many Cash", w 
skrocie - Towhtmc. Ale tak naprawd? to 
nazywam si? Arek. Ostatnio stukn?fo mi 
14 wiosenek, byt jumprez, laski i 
zjedlismy torta W prezencie od starych 
dostalem PII330, 3DFXa i Wirusa98. 
Dostatem tez kup? gier. Fajne, ale 
szybko mi si? znudzity - me mog? 
przejsc 18 levelu wTR2. Wtedy 
kupilem COA l z Sftf&w przeczylafern o 
scenie. Coot? Jitf teraz wieWafem 
czegochc?! Che? swappiti 
Powiedztatem.starym zeby dohupili mi 
jeszcze nagrywark? do CD-ramM bo 
to trzeba dyski wysyla<S. Hat Ale 
naipierwmusz? ml d fcomu, je wysytaS) 
Jednym slpwem - trzeba mierL, 

i vtszyfittle deipka z GpA, ale 
wi?kszosc nie chctala chodzic. Nie 
wiem Mflffiiiv Wiruspe caly pEas ml si? 
wykrzaezat. Aie mmz^mmdz obok 
pliku m byl i madme! Ha, p&jbiiel 
znalazfem nfo iadveriyl Jesfimcoofl 
Tam byly admsy rWnycIi tudzi. K&alem 
starym kupit modem, bo duto adresdw 
byto na Necie. Przec]ezn(eb?d? 
snailmaiiowal, gdy toba emailowat. 
No to mpisatem i w/st^iem po kc^1 
pod kazdy inaledony adm last 

brzmial tak: J00% friendship rulez 
answer, Towhtmc". Cafy dzien wysytatem. 

Tak! Mam pierwszy ctx!!! Odpisat mi jakis 
gostek! Cool dude! Pisze, ze ma 13 lat i 8 
miechow, scena interesuje si? od dawna, 
ma kup? modow, grafow i magow, a 
dema tez nie chcq mu si? odpalic. 
Widocznie pisza je jacys lamerzy. Gostek 
nazywa si? Jhe One Who Has Not So 
Many Cash", w skrocie - Towhnsmc. 
Proponuje mi wymian? stuffu, no j rulez 
100% friendship answer. Cool gosc. 
Wzialem kilka ostatnich CDA, zgrafem 
stuff ze scena, wyjaratem plylk? I 
wyslalem Towhnsmc. Pdznfej napisafo do 
mnie jeszcze kilku gosci. Tak Ouzo, ze w 
listach musialem pisac: lOcixmaxx 
Wszystkim wyjaralem ptytki i wyslalem, 
Jesiem swappereml B?d? swappJfi! Ate 
nusz? bye dobrym swapperem, dlatego 
ptzebuj?... 

Fresh soft ■ 

Jestes frajerem a nie swapperem, gdy 
soft masz sfary. Soil ma byC SwiezyPf 
soil jlczy stina gpdziny - piefWszy. w: 
mieScfe kupuj? CDA (t samego raw, 

ze ma kup? swiezyeh dem i modkow. 
Dema u niego tez nie chodza, ale 
spoko, creditsy sa w nfo lub adv, no i w 
Pomocnej Dloni w CDA, Widac, ze 
lamer i beginner. Musiatem ttumaczyc 
mu co to advert, ze na dema i mody 
mowi si? arty albo stuff - jednym 
stowem: taki 
ctx 
opiekunezy. 
Trzeba 
beginnerom 
pomagac, 
scena i 
answer rulez 
przeciez. No, 
ale zeby to 
robic, to 
trzeba miec... 

L &- 
Big Mom 

Alez 
to wszysf 
zetbw. Do lego mm, Net itch 

..,II,-Pl™£a 
!b ch- 

wszyscy przysytaja mi to samo, co ja juz 
kilka dni wczesniej wyslafem swoim 
wczesniejszym ctx. CDA powinno 
wychodzic raz na tydzien, wtedy byfoby ’ 
wi?cej fresh stuffu. Ostatnio przeczytalem 
jakis art o scenie w CDA. Produkowat si? 
jakis Falcon i nie o scenie, tylko o jakims 

Bez strachu - autor pojechal sobie na zastuzone wakaeje, a w 
przedwyjazdowym nawale zaj?c po prostu nie wyrobil si? z 
kolejnym odcinkiem kursu obslugi Fasttrackera. Tym nremniej za 
miesiqc wszysEko bgdzie po staremu ■ czyli kurs powrdci na ferny 
CDA. Poki co mqzBpte.GvyiczyO nabyte dzi?ki poprzednim 
odcinkom umidc 

Smuggler 

Fast Trackerze. Co fo jest? Kfa to jest? To 
m byP jakis dude zesceny? Scena to 

Ja i moje ctxf 8ez nas scena by nie 
isimata, my iworzymy Kto by 

( wtedziaf d iych wszyslkich dernach, 
modach igratacm gdyby nie my? Dm\ 
sc&ny w CDAupada na mmd?. Trzeba 
wysfac fuchi Smuggiefowl (co to m 
ffipSj! Nlecii piszMfeej o 
swappemcb; Aie.WS6‘: dostatem 
maifern trrfb def rfio^D.cbt, ze gdaeS 
b?dzjepariy. Ja I wszysikfe moje clx 
urnawfamy $% ze jedztemy m. 

** 
Na party w2i^lem koriipa. nagrywarg l 
zapas p!yiek Je;u, jecfiaiem r6I nocy. 

5i? na miejsce. a lu jaszcza 

Kteszei 
S w^g|. QtJpie 

wypalam iwysylam. Moja ctx dastajq. trag ala m 

wezme. 
clx jesle^my the best 
najszyBciej lo ca naw 
mrtia p/ahtyezme !o s 
znaezy ia rrjaniy.ptnlt 
i iwi^ego softii. Coo 
[QMMMaSnSl 

Nelu 
pozywe 

am 
zobaezy 

motja. 
Rsze coraz w eofaz 

(irnszczaji}! No Id siaojan na glebie I 
jinami.sig rozglgdafi. Pfzyjechalo 
!» W Ihu rfai&sf&T u jtostKWw. Wszyscy 
aim ivieku, alatompy maja gorsze 
Ibjego Zgctgjl^my gadafc l co si? 
ilD?'Ci,gciSciiJwfe lo moje ctx!H 
! KoplIjSmysoJjfe plvo i gatfallSmy. 

: S[lolkafta v/eterandw zdarzajq slg 

w 

tftlo tfudno 
iak lo ma|o lep 
.Po kilku 
ta!loM$my Ehnasw 

my wymientafisl? 
ffflB CDckOw 
fainerey grat w.Qtiake 2 

j lute 
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mocna dfon 
UWAGfl: praypominamy, ze ANOIVSE 
nbflHy 7YIK0 na kartell 
pnwiawycti, i ilopisklGiii Ponmia Dloii 
[aw. mailem). nils dutyczy to odpwiedzl 
na prolileiy ezytelnlktw - m plszcie jak (i 
na cum) Acacia, wazne jest to, ze 
pragriacle hamus pomOc... I jeszcze jedna 
irosba: piazcla WYRAZNIE swdj adres, 
czasaiit, by (JdDzylad te w koncu wazne 
dane, misiray korzysled z pomocy 
plnloijdw I krypltdopw. To w hnnci 
jeatwWaszym najlepszym interesie - go 

PBaDOUlezIltdnyiiidrBsem? 

###MAM PROBLEM! 

•Wing Commander 3 - na CD 4 jest misja, w 
ktdrej broni si? Ziemi - nie mog? jej przej6<5. Jest 
to misja, w ktorej nie ma Rachel ani zadnego 
skrzydlowego do wyboru, a Ersen ma smutn? 
min?, tukasz Prokopowicz, Przywory Dp. 

•Posiadam tuner telewizyjny AVer Fun TV Lite. 
Nie mog? sciqgad zrzutow ekranu ani do 
obrazkow, ani do filmow. Pojawia si? takie cos: 
“can not find the AVer FunTV-Lite card! Make 
sure the card is properly installed'1. Szef. 

Trudno cos na dystans poradzic - wszelako 
sprdbuj zrobic to, co sugeruje komunikat: 
sprawdz czy dobrze zainstalowafes kartp ft/. 
takze wszystkie drivery) - ew, sprdbuj 
zainstalowac jp od nowa. 

•Prisoners of Ice. Jestem w Schossadler Base 
17, January 2037 - i co dalej? Adolf z Poznania. 

•W zamieszczanych na CDA theme-packach s? 
pliki z rozszerzeniem *,the, a w "Plus!" dzialaja 
tylko pliki z rozszerzeniem "theme" Co robic? 
Chmiela von Boss. 

Moze sprdbuj zmientc to rozszerzenie na 
"theme"? 

###SPRZEDAM 

•Gry: Broken Sword 2, Jack Orlando, Earth 
2140, Black Dahlia. Niskie ceny! Ratal Kuznior, 
Starzynskiego 10/22, 35-508 Rzeszow, tel. 
017 856-25-45. 

•Commodore C-64 + magnetofon + 2 joye 
Python + stacja dyskdw Cl 541 + drukarka + 
software (gry i uzytki) + podr?cznik + zasilacz 
+ Black Box. 
Cena - ok. 350 zl lub wymiana na gry na PC. 
CDA 4/97 - 5 zl. Gr? fantasy Diableski Krqg -10 

■zl. Quba Nowak, Kopernika 20/50 39-400 
Tarnobrzeg. 

•C-64 II + magnetofon, zasilacz, software, 
cartridge, instrukcja -175 zl (joy gratis!). Gr? 
telewizyjn? (170 gier) - 70 zl (joy gratis). Gr? 
Pegasus + zasilacz -120 zl (kaseta ze 160 
grami gratis). Kasety do Pegasusa: T.M. Ninja 
Turtle I, Chip’n'Dale 2. K-A2 Kage - po 30 zl 
(przy zakupie 3 doloz? czwart? gratis). Joy 

"Boomerang" (do PC) -120 zl. Gry na PC 
(dyskietki): Skaut Kwatermaster i Slater Man - 
po 40 zl Hubert Langhans, Jadwinin 9E, 95- 
200 Pabianice, tel. 042 14-D9-03. 

•GB special edition - 80 zl. Gry do GB: Donkey 
Kong Land 2 - 60 zl, FIFA '96 - 30 zl, Tarzan - 
25 zL PC CD ROM; Toonstruck (2xCD) + 
lnfosystem'97 CD + dyskietka z bajerami - 80 
zl. Sebastian (061) 823-48-15. 

•Komputer Optimus P-60, 16 Mb Ram, CDx4, j 
SVGA, HDD 850 Mb, karta dzwi?kowa 16-bit 
(Strauss), monitor CTX 15", mysz Microsoft, 
DOS 6.22, Windows'95 - cena 2000 zl. Michal 
Mydlarz, Niedbalskiego 17/4, Gliwice, tel. 032 
270-75-20 

•Gambler CD 4-6 i 11 (gazeta + nienaruszony 
kompakt) po 6 zl.' Jan Burski, Czerniakowska 
127/79, 00-720 Warszawa, tel. 651-78-04 
(prosic Jaska). 

•Magazyn Amiga 1/92-3/95 + 0/92 - 
dodatkowo (gratis) ksiqzka Vademecum Gracza - 
35 zl. Gry Komputerowe 10,12,15-28,30 + 
Wydanie Targowe + CD dla prenumeratorow 
117 + 1 CD) - 25 zl CDA 1-6 (z CD) - 35 zl, 
PC Gamer PL 1-7, 12,15,17-19 (z CD) - 45 zl. 
Komiks w twardej oprawie: Thorgall: Wyspa 
wbrdd lodow -15 zl. Doliczam do kazdego 
kompletu i komiksu 5 zl na koszta przesylki. 
Tomasz Czapla, Plaka 4F/8, 42-580 Wojkowice. 

•Plyt? gfdwn? 4B6SX/25 z procesorem Intel za 
100 zl. Lukasz Kasprzak, 34-371 Ujsoly BOA, 
tel. 033 647 111, e-mail: fanatic@kki.net.pl. 

•Kart? muzyczn? Diamond z Wavetable (1 Mb 
Ram) -120 zl, Procesor Cyrix 166+ z coolerem 
- 270 zl. Gry: GTA, Carmageddon, lnterstate'76 
- tanio, Wiele czasopism z CD z lat 97-98 - od 5 
zl/szt. Kamil, tel. 061 862-66-42, Poznan. 

•Gr? Tomb Raider 2 - 60 zl, Windows 3,11 = 
DOS 6.22 (na dyskietkach) - 100 zl. 
Windows‘95 (dyskietki) - 160 zl. Duke Nuke’m 
3D - 45 zl (dyskietki), Warcraft 2 - 50 zl, 
Settlers 2 - 60 zl (dyskietki). SimCity2000 
(dyskietki) - 60 zl, Sea (przeglqdarka, dyskietki) 
- 30 zl, Banner (tworzenie grafiki - dyskietki) - 
30 zl. Program: stacja dzwi?kowa Yamaha - 20 
zl. Ew. wymieni? na inne programy. Bartosz 
Komajda, Scibora 20, 62-716 Uniejow. 

•Sony Playstation + 2 joypady + memory card 
+ 11 gier + kabel euro - BOO zl. Artur, tel. 
022 701-12-61 (oprocz weekenddw) w godz 
20-22. 

•Konsol? CD32 (okablowanie, zasilacz, joypad, 5 
gier) - 200 zl (cena do uzgodnienia). Michal 
Popek, J. Bojki 5/33, 30-611 Krakow, tel. 012 
654-19-87 po 17.00. 

•Drukark? atramentow? HP DeskJet 600 - 350 
zl. Grzegorz Golanski, Smolki 22/11, 37-700 
PrzemySI, tel. 016 6782829. 

•Dungeon Keeper PL - 75 zl. Constructor -100 
zl. Polanie CD - 50 zl. Dla dwoch pierwszych 
klientow niespodzianka. Tomasz Kazmierczak, 
Polna 9/8, 57-256 Bardo. Tel. 074 171-239. 

•Ignition - 75 zl, NFS 2 - 50 zl. Wojciech 
Krasowski, Burskiego 32/17, 10-686 Olsztyn, 
tel. 089 541-93-23. 

•Gr? Man of War za 40 zl. Grzegorz Guzdziol, 
J?czmienna 4/2, 53-507 Wroclaw, tel. 071 
341-22-13 

•DOS 6.25 = Win 3.11 for Workgroups = NC 
5.0-100 zl. Gry: AOE, NBA98, VF2, 
Carmageddon - w sumie za 200 zl. Andrzej 
Subocz, Jeleniogorska 22/9, 59-060 Gryfow SI. 

•Gr? CSC - nowka, za 70 zl. Tomasz Kosinski, 
Drawska 23/49, 70-131 Szczecin. 

•Gry: Diablo, Dungeon Keeper, Age of Rifles, 
Comanche 3, Wersal, Steel Panther 2 - po ok, 
100 zl/szt. Gry do GB: Pop Up i Mortal Kombat 
- po 40 zl. Tomasz Sikora, Grunwaldzka 215/15, 
32-512 Jaworzno, tel. 035 6165932, 

•GTA - 85 zl. Air Warrior 2 i Fallen Haven - po 
50 zl. PCS 4/97, 10/97 - 5 zl/szt. Stefan, 
Kapusciriskiego 16/113, 02-777 Warszawa. Tel. 
022 641-53-86. 

•Komputer Optimus na gwarancji: P-120, 32 
Mb Ram, HDD 1.08 GB, FDD 1,44 Mb, CDx6, 
SVGA 2 Mb, Monster 3Dfx, modem 33.6 PnP 
FaxTnternal, monitor 14" kolor + filtr Polaroid 
Cp-90, klawiatura Optimus, mysz Microsoft (+ 
mysz'Agiler), Windows'95, MS Works, 20 
oryginalnych gier (Tomb Raider, MDK itp.) - 
3.400 zl. Bez 3Dfx i modemu - 2 500 zl. Pawel 
Letniowski, Grunwaldzka 121/16, 33-700 
Przemydl, tel. 016 670 00 98. E-mail: 
lato@kki.net.pl. 

•SS CD (12/97, 1-3 i 5/9B) - 7 zl/szt. CDA (12/ 
97, 1,3,-6/98) -6 zl/szt. Gambler CD 2/90 - 3 
zl/szt. Reset CD 1-3/90 - 4 zl/szt. Plyt? "Galeria 
muzyki komputerowej" - 10 zl. Albo cafosc za 80 
zl. Dodam gratis par? innych CD... Mariusz 
Kozakiewicz, Lowiecka 12A/6 64-920 Pila, tel. 
067 212-62-91. 

•Amig? 500 (1 Mb, mysz, pokrowiec, pojemnik 
na dyskietki) - 250 zl + monitor Commodore 
1084 ST - 250 zl + zewn?trzn? FDD 1,44 z 
przelotk? - 80 zl + VBS + kasety -140 zl + 
interface Sernet z software na CD - 50 zl. Za 
calosc - 700 zl (do negocjacji). Mariusz 
Kozakiewicz, Lowiecka 12A/6 64-920 Pila, tel. 
067 212-62-91. 

•Kart? grafiki 1 Mb S3Trio64, monitor mono 
14" Invar, pami?c 16 Mb (2x8 Mb) SIMM PS 2 
- za 230 zl lub osobno (cena do ustalenia). 
Arkadiusz Danielewsfr, ;A!eja Pokoju 8/62. 98- 
200 Sieradz, tel. 043 827-15-30. 

###KUPIE 

•Konsol? Playstation z dwoma joypadami i 
memory cardem (16 blokow i wi?cej). Cena do 
uzgodnienia. Jan Burski, Czerniakowska 127/79, 
00-720 Warszawa, tel. 651-78-04 (prosic 
Jaska). 

•Gry; Broken Sword 1-2 oraz Teenagent (stary 
i nowy) - w cenie do 50 zl. Tel 076-045-07-44. 

•CDA (bez CD) z solucj? do gry Ace Ventura za 
okola 12 zl (bez kosztbw przesylki). Wojtek 
Kapuscinski, Kuznina 6, 37-744 Kuznina. 

•Wszystkie cz?sci Wizardy poza VII lub jakies 
inne stare RPG. Nawi?z? kontakt z posiadaczami 
Wizardy VII. 100% answer! Lukasz Rulkowski. 
Kaski 44, 96-312 Kaski, tel, 046 856-07-13. 

•Pilose tjr$ Speer of Destiny. Ew. nawigz? 
kontakt t jej pasindstzem celem dalszych 
negacjscji. Lukasz Nowakt WolsztyAska 7/4, 67- 
400 Wschowa. TsL 065 540-41-09. 

• Gr? Outlaws za nisk? cen?, Takze kupi? numery 
archiwalne Malego Modelarza. Dominik Kaspruk, 
Giewont 6/46, 43-316 Bielsko-Biala, Tel 033 
18-91-49, 

###ZAIM 
•Tomb Raider 2 na Fifa’90, GTA PL lub Broken 
Sword 2. Bartosz Komajda, Scibora 20, 62-716 
Uniejdw. 

•Quake 2 na Tomb Raider 2. Slawomir 
Drobnicki, tel. 095 75-116-45. 

• Rozmaite programy uzytkowe (oryginaly) na 
program Dance eJay. Miroslaw Pituch PCK ?a/ 
0, 72-010 Pilica. ‘ * 

•Tomb Raider 1 na Dungeon Keeper lub 
sprzedam za 70 zl Tomasz Kosinski, Drawska 
23/49, 70-131 Szczecin, 

•Zamieni? The 11th Hour na jakqkolwiek 
przygodowk?, Kacper Fertacz, Pilsudskiego 29, 
Olsztyn. 

###NAWIAZE KONTAKT 

•Z mifoSnikami i milosniczkami gier 
strategicznych i przygodowych w wieku 15-20 
lat. Marcin E, Zima 1/16, 85-791 Bydgoszcz. 

•Z mil?, sympatyczn? dziewczyn? w wieku 19- 
2.. lat, lubi?c? komputer, gry, programy 
graficzne, natur?, dobry film i nie tylko... Marek, 
UPT 70-405 Szczecin 1. 

•Z interesujqcymi si? UFO, sluchajqcymi Nirvany 
i uprawiajgcymi wspinaczk? skalkow? Mateusz 
Palka, Biatowieska 36/12, 54-235 Wroclaw, tel 
071 55-95-47. 

•Z gostkami ze sceny, ktbrzy chcieliby pochwalic 
si? swoim talentem na stronie WWW 
poswi?conej scenie. UWAGA: w poprzednim 
anonsie byl bf?d w adresie - jesli wysfafes list i 
nie dostales odpowiedzi, zrob to jeszcze raz! 
Jamman, Krzyzowa 219, 34-355 Krzyzowa. E- 
mail:jamman@friko5.onet.pl 

###F0RIIM 

•Posiadam kody do Worms 2 (do 35 levelu), 
Zainteresowanych prosz? o kontakt. Radoslaw 
Gorbian, kasztanowa 25, 59-320 Polkowice. 

• Adres strony paranormalnej: http:// 
www.geocities.com/Area51/CorridDr/8324/ 

•Dzi?kujemy wszystkim, ktdrzy nadeslali nam 
odpowiedz na problemy grajqcych w Kajko i 
Kokosz (Kamil z Nal?czowa, Piotr Petrus, Jacek 
Pilarski, Znerwicowana Lara i inni) - ale poniewaz 
solucja byla juz w "m^dzyczasie" w CDA 07/90, 
to nie widzimy potrzeby zamieszczania tych 
podpowiedzi. Ale - wielkie dzi?ki, ze 
zareagowaliscie! 

• Wymieni? si? na nakr?tk? z liter? "H" w 
pewnej grze pewnej znanej fir my produkuj?cej 
znane rapnie, Michal D. Tel. 64-10-61. 

1. Anonse do tego dzialu wysylamy tylko i 
wylqcznie na kartkach pocztowych (listy nie s? 
uwzgl?dnianel). U gory piszemy 
DRUKOWANYMI literami nazw? dzialu, 
2. Oferty b?d? zamieszczane w kolejnosci 
nadeslanych zgloszen. 
3. Wysylajgc anons do rubryk Kupi?/ 
Sprzedam/Zamieni? oraz Nawiqz? Kontakt 
podaj swdj adres lub numer telefonu, ktory 
zostanie wydrukowany wraz z anonsem. Podaj 
tez cen?, za jak? oferujesz to, co chcesz 
sprzedad lub kupic. 
4. Nie bed; ramiesjwsnB oglosaenis 
iewierakce oferty hsndlii hurtawego i 
spriDdazy/kunre/wynmany pirackiago softu lub 
tez sugeruj?ce tak? mozliwo^ 
5. Redakq3 zastrzegs sobie pns^o do 
skrdtdw, przeredagowywania anonsdw i 

SS3"10 °fert nie s(je!nia)^ych warunkdw 
powyzszego regulsminu, 

. n,e otlpGwiedzialnoSti za 
ogioszed I wynikte z nich skutki. 
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0000 2 
Voodoo1 versus Voodoo2 

Fina OOFX inleractive, wpwailzajgc na 
rynek uldai! Vtiotioo, pktpiie 
zawladasla siielom akceleratGi'Dw 3D. 

KsPijf i cftapaklenyslycznym logo tej finny 
ikpotca zagoscliy w milionach 
kfliBpiHePBW, podliijajac serca wielii 
pczy. Mnoslwo milosnikow konsol 
Hidzge nuwe gry na komputeny osobisle, 
wykorzystojp moc nowycli ukladow, 
rzucilowk|tswoj8 maszynki i zwrocifo 
sie w slrony hlaszakow. Ale na poczatek 
ii’oeke hssforii. 

lukasz Grabiec ykfad Voodoo jest 
dost?pny w sprzedazy 

od wrzesnia 1996 roku, 
Pierwszq kart? 
wyposazonq w ten 
chipset by! Diamond 

Monster 3D, po nim pojawilo si? 
wiele innych, takich jak na przyklad: 

Typhoon 3DMAX, A-Trend Helios 3D 
czy Canopus Pure 3D. Wszystkie 
bazujq na tym samym ukladzie i 
wymagajq dodatkowej karty 

graficznej 2D (Add-On]. Wspolprac? 
karty Voodoo z kart? graficznq 2D 

Monitor 
<—< 

r-> 
3DFXCard| 

—4 •VGA Card | 

ilustruje ponizszy schemat: 

Jednym z powazniejszych ograniczen 
ukfadu Voodoo jest brak mozliwosci 
wyswietlania jednoczesnie obrazu 
2D i 3D. Dlatego karta pracuje tylko 
wtrybie FULLSCREEN (brak 
mozliwosci akceleracji grafiki w 

okienkuJ. Jest to dose powazna 
niedogodnosc, zwazywszy na to, ze 

nie wszystkie aplikaeje 
multimedialne mogq pracowac na 

pelnym ekranie - na przyklad 

przeglqdarka internetowa 

wyswietlajqca stron? WWW 
zawierajqcq elementy VRML (Virtual 

Reality Modeling Language). 

Karty z chipsetem 3DFX byly w 
zasadzie nast?pnq generaejq, ktora 
otrzymala pot?zne wsparcie ze 
strony programistow gier. Z 
miesiqca na miesiqc rosla (i nadal 
rosnie) liezba gier wykorzystujqcych 
nowy standard. Chipset kart Voodoo 
sklada si? z dwoch kosci: TexelFX i 
PixelFX. Pierwszy z nich wspiera 
teksturowanie wielokqtow, 
mipmapping oraz filtrowanie 
tekstur; drugi natomiast jest 
odpowiedzialny za rendering (na 
przyklad mgla, przezroczystosc). 
3DFX zawiera po jednym z kazdych 
ukladow, ale sq tez takie (na 
przyklad Quantum 3D), ktore 
posiadajq dwa uklady PixelFX i cztery 
TexelFX. Standardowo karty sq 
wyposazone w cztery megabajty 
pami?ci RAM (dwa na bufor ramki, 
dwa na tekstury), alete 
najpot?zniejsze majq jej az 
dwadziescia (cztery na bufor ramki i 
dwa po osiem na tekstury). Uklad 
Voodoo wykonuje sprz?towo 
nast?pujqce funkcje 3D: 

- Texture Mapping 
- Bilinear Texture Filtering 
- Linear Texture Filtering 
- Level Of Detail MIP-Mapping 
- Perspective Correct Texture 
Mapping 
- Gouraud Shading 
- Alpha Blending 
- Subpixel Correction 
- Anti Aliasing 
- Per Pixel Fog, Smoke and Haze 
Effects 
- Z Buffering 

oraz wspiera nast?pujqce API 
(Application Programming 
Interface): 

- GLide 
- Direct 3D 
- Open GL 

- Renderware 
- SurRender 
- Brender 

W polowie roku 1997 pojawil si? 
nowy uklad firmy 3DFX Interactive - 
Voodoo Rush. W zasadzie jedynq 
roznicq jest wyeliminowanie 

podstawowej wady poprzednika - 
braku akceleracji 3D w okienku. 
Dzi?ki temu mozliwa stala si? 

interakeja pomi?dzy chipsetami 2D i 

3D. Pierwszq kart? z nowym ukladem 
byla Hercules Stingray 128/3D. 
Niestety ta innowaeja spowodowala 
znaezny spadek 

wydajnosci ukladu (okolo 30%). Stalo 
si? to szczegolnie widoczne w grach 
wykorzystujqcych Z-Buffer i Alpha 
Shading. Za to na pocieszenie nowa 
kosc wspiera wyzsze rozdzielczosci 
ekranu, a nie tylko standardowq 
640x480x16 BPR jak jej poprzednik. 
Jqdro 2D nowych kart bazuje na 
ukladzie Alliance AT3D. Jest to bardzo 
wydajny chip, dorownujqcy nawet 
takim jak Millenium firmy Matrox. 
Szczegolnie duza wydajnosc jest 
widoczna w grach Dos-owych (uklad 
wspiera standard VESA 2.0)s Zestaw 
algorytmow 3D realizowanych 
sprz?towo przez Rush jest taki sam 
jak u poprzednika. Oba uktady s? 
montowane na kartach z szyn? PCI w 
wersji 2.1 (wazne dla posiadaezy 
starszyeh plyt glownych). 

Po wysypie wspanialych gier z 
niesamowitymi efektami wizualnymi, 
ktdrych mog? pozazdroscic nawet 
wfasciciele niektorych konsol, 
zaczynaj? pojawiac si? aplikaeje, ktore 
zamiast zapowiadanych 30 klatek na 
sekund? animaeji, osiqgaj? jedynie 
polow? tej wartosci (nawet na 
komputerach MMX). Tym samym 
jasne si? staje, ze czas swietnosci 

ukladow Voodoo zbliza si? do konca. 
Tym bardziej, ze zacz?ly si? pojawiac 
uklady konkurencyjnych firm o 
wydajnosci przewyzszajqcej 
standardowego 3DFX (na przyklad 
RIVA 128 b?d?cy efektem wspolpracy 
firm nVIDIA i SGS-Thomson). Firma 
3DFX nie spocz?la na laurach i oto od 
kilku miesi?cy sq dost?pne karty z 
najnowszym ukladem Voodoo 2. 

Pierwszq firm?, ktora wypuscita kart? 
z nowym chipsetem byla Creative Labs 
(3D Blaster Voodoo 2), a po niej 
pojawil si? Diamond Monster 3D II. 
Nowy chipset sklada si? z trzech 
kosci. Pierwsza z nich to PixelFX2. 
Jest to zmiennopozycyjny uklad 

przeprowadzajqcy podstawowe 
operaeje geometryezne. Kiedy ten 
chip wykona swojq prac?, do gry 
wchodzq dwa nast?pne - TexelFX2. Ich 
zadaniem jest nakladanie tekstur, 
filtrowanie itp. Kazdy z tych ukladow 
moze zaadresowac maksymalnie 
cztery megabajty szybkiej pami?ci EDO 

RAM (25 ns). Nowe karty sq 
produkowane w dwoch wersjach. Te 
tansze majq po cztery megabajty 
pami?ci na bufor ramki oraz po dwa na 
kazdy uklad TexelFX2. Drozsze 
natomiast majq tyle samo na bufor 
ramki, oraz po cztery megabajty na 
kazdy uklad teksturujqcy. Pami?c na 
bufor ramki (pami?c ekranu) jest 
zawsze taka sama, co oznaeza, ze 
wszystkie karty Voodoo2, od tych 
najtanszych do najdrozszyeh, majq 

identyezny zestaw trybow graficznych. 
Firma 3DFX Interactive podaje, ze 
sumaryezna wydajnosc wszystkich 
kosci, skladajqcych si? na Voodoo2, to 
okolo trzy miliony renderowanych 
trojkqtow na sekund?, czyli 
trzykrotnie wi?cej niz standardowy 
Voodoo, oraz mozliwosc renderowania 
90 milionow punktow na sekund? 
(dwukrotnie wi?cej niz Voodoo). A oto 
rozdzielczosci, liezby kolorow oraz 
cz?stotliwosci odswiezania oferowane 
przez chipset Voodoo2: 

320x200x16 
BPP72HZ, 75Hz, 85Hz,120Hz 

448x352x16 
BPP72Hz, 75Hz, 85Hz,120Hz 

512x384x16 
BPP72Hz, 75Hz, 85Hz,120Hz 

640x480x16 , 
BPP 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz,120Hz 

800x600x16 
BPP 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz 

1024x768x16 
BPP 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz 

W Voodoo2 zastosowano 192 bitowq 
architektur? pami?ci. Transfer danych 

wewnqtrz karty dochodzi do 2,2 

Gigabajta na sekund?. W tej chwili na 
rynku sq dost?pne karty typu ADD¬ 

ON (wymagana jest dodatkowa karta 

grafiezna 2D) z magistral? PCI v2.1. 

Nowy uklad 3DFX2 obsluguje 

sprz?towo nast?pujqce algorytmy: 

- Alpha Blending 

- Anti Aliasing 

- Texture Mapping 

- Linear Filtering 

- Bilinear Filtering 

- Gouraud Shading 

Numer 09/98 
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- Hardware Triangle Setup 
- Mip Mapping 

- Perspective Correction 

- Single Pass Trilinear Filtering 

- Per Pixel Fog, Smoke i Haze Effects 

- Transparency 

- Z Buffering 

Nowosci? jest tak zwany tryb SLI - 

Scan Line Interleave (firma Diamond 

nazwala go MEQAMonster). Tryb ten 

daje mozliwosc zwi?kszenia mocy 

renderingu poprzez zainstalowanie w 

jednym komputerze dwoch kart 
Voodoo2. Wtedy jedna z nich 

odpowiada za generowanie linii 

parzystych, druga zas - 

nieparzystych. Nalezy pami?tac, ze 
obie karty muszq pochodzic od tego 

samego producenta i miec identycznq 
konfiguracj? pami?ciow? (4/2/2 lub 4/ 

4/4]. Tym samym teoretycznie 

mozemy miec do dyspozycji 

maksymalnie dwadziescia cztery 
megabajty pami?ci RAM. Okazuje si? 

jednak, iz kazda karta- operuje na 

oddzielnych kopiach tekstury. Tak wi?c 

mamy co prawda szesnascie 

megabajtow na bitmapy, ale 

efektywnie korzystamy tylko z osmiu. 

Voodoo2 jest pierwszym ukladem w 

historii chipow 3D, ktorego 

wydajnosc jest bezposrednio 

limitowana przez mikroprocesor 

komputera. Kiedys najw?zszym 

gardlem w renderingu 3D byl 

akcelerator. Teraz jest nim CPU. Testy 

pokazujq, iz aby osiqgnqc zapowiadany 

wzrost szybkosci wykonywania 

aplikacji, potrzebny jest procesor co 
najmniej Pentium II 266 MHz. Ale 

nawet na komputerze z Pentium II 

300 Mhz Voodoo2 nie pokaze, na co 

go stac. Dlaczego tak si? dzieje? Otoz 

to na procesorze spoczywa zadanie 

przeliczenia calej geometrii sceny 3D. 

S/\to miliony operacji, cz?sto na 

liczbach zmiennoprzecinkowych 

(preferowane sq tu procesory Intela, 

ktore znane sq z dobrych 

koprocesorow). Dopiero przeliczone 

dane opisujqce geometric 3D sq 

przesylane do karty 3D, ktora 

dokonuje renderingu. Aby akcelerator 

nie czekat na doplyw danych, procesor 

musi bye na tyle szybki, aby zdqzyc z 

ich dostarezeniem w odpowiednim 

czasie. W przeciwnym wypadku karta 

3D b?dzie po prostu czekala, nic nie 

robiqc, na kolejnq porej? danych. 

Mija wi?c si? z celem kupowanie 

3DFX2 do komputera z Pentium 

133Mhz. 

Krqzq opinie, iz nie ma sensu 

inwestowanie w Voodoo2, jesli nie 

jest si? szcz?sliwym posiadaezem 

Pentium II (architektura Socket 7 

calkowicie odpada). Sytuacji nie 

zmieni tu nawet zlqcze AGP 

(Advanced Graphics Port). Jesli 

bowiem procesor nie dostareza 
danych nalezycie szybko, nie ma 

znaezenia, jaki rodzaj szyny jest uzyty 
do transmisji danych. Lecz nawet 

dysponujqc procesorem Pentium II nie 

wydaje si?, aby magistrals AGP 

przyezynila si? do duzego wzrostu 

wydajnosci. Standard AGP okresla, iz 

karta grafiezna moze uzywac dowolnej 
ilosci pami?ci operacyjnej 

umieszczonej na plycie glownej 

komputera, a nowa szyna zapewni 

bezposredni i co za tym idzie - bardzo 
szybki transfer danych. Ale w 

przypadku Voodoo pami?c na tekstury 

znajduje si? bezposrednio na karcie i 

nie istnieje na razie potrzeba uzyeia 

pami?ci operacyjnej. 

Zeby nie bye gofoslownym, ponizej 

przedstawiam porownanie Voodool i 

Voodoo2. (Dane zaczerpni?te z 

Internetu, ze stron poswi?conych 

ukladowi Voodoo.) 

Wyniki pokazujq, ze Voodoo2 najlepiej 

czuje si? w rozdzielczosci 800x600. 

Prawdopodobnie dlatego firma 3DFX 

Interactive zdecydowafa si? na 

wypuszczenie kart tylko z czterema 

megabajtami na bufor ramki, a nie na 

przyklad z dwoma. Pozostaje jeszcze 

jedna kwestia: czy wybrac kart? z 

osmioma megabajtami pami?ci, czy 
zdecydowac si? na t? drozszq, z 

dwunastoma? Powyzsze wyniki 

pokazuj?, ze roznice sq niewielkie, ale 

oto, co mowiq najlepsi programed 
gier: 

John Carmack - tworca Quake’a: 

„Kupowanie kart z dwunastoma 

megabajtami na pokladzie jest dobrym 

pomyslem, jesli ktos chce uzywac 

tekstur w najwyzszych 

rozdzielczosciach. Wi?ksza liezba 

pami?ci nie b?dzie miala wplywu na 

szybkosc renderingu, ale raezej na 

jego jakosc na przyklad Trilinear/Detail 

Texturing." 

Tim Sweeney - glowny programista 

Unreal: „Gdybym kupowat Voodoo2, 

definitywnie wybratbym wersj? z 
dwunastoma megabajtami. Wzrost 
pr?dkosci w grze Unreal nie b?dzie co 

prawda zbyt duzy, ale duza liezba 
pami?ci tekstur stanie si? bardziej 

znaczqca w przyszlych grach" 

Test wydajnosci kart 
Incoming: 

800x600, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
-3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

-66,1 FPS 
- 66,0 FPS 
- 0 FPS 

800x600, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

-41,0 FPS 
- 39,7 FPS 
- 0 FPS 

Forsaken: 

640x480, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 21,5 FPS 
640x480, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 

- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 118,8 FPS 
-118,8 FPS 

- 68,5 FPS 
- 68,5 FPS 
-16,9 FPS 

800x600, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
-3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 90,3 FPS 
- 90,1 FPS 
-14,9 FPS 

800x600, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 
-3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 65,4 FPS 
- 65,2 FPS 
-12,7 FPS 

Tunok: 

640x480, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 

- Apocalypse 3D Voodoo 

-91,7 FPS 
-91,5 FPS 
- 26,0 FPS 

640x480, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 
-3D BlasterVoodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 66,8 FPS 
- 66,7 FPS 
- 22,1 FPS 

Quake 2: 

640x480, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
-3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 52,6 FPS 
-51,8 FPS 
-18,3 FPS 

640x480, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 29,6 FPS 
- 29,0 FPS 

-11,9 FPS 

800x600, Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 47,4 FPS 

- 46,6 FPS 
-14,9 FPS 

800x600, Pentium 200 MHz MMX, 64 MB RAM 
- 3D Blaster Voodoo2 (12 MB) 
- Diamond Monster 3D II (8 MB) 
- Apocalypse 3D Voodoo 

- 29,4 FPS 

- 28,9 FPS 
-10,7 FPS 
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dry komputer jest najlepszy? 
Mozg markowa iiiaszyna, a maze sktailak zfuiony $m w plwnicy i i 
mm 1 Moim ztlaniem najlonszym kompyierem jest ten Two] wfasny. Otaoza use 
ogromny szum inloi'macyjiiy, ogtuszajqoa pokfema oraz peeeja aowyeii niozitwosci 
lecKznych kompnlera. Pnemysf elektaoniczny nle moze elangc, wigc Irzeba 
sppzedawac conaz to noweze pozwigzania. Tpzeiio kreowac popyl przez iwerzanie 
coraz iDteligBRtfliejszych ppograniAw. A tak wtoieiwie, to czy die ppzeefptnego zjadaoza 
chleha jest istobp, ezy dana tekslura jest bardziej plynna Qd Innej, czy Sane lankeja 
zostanie wykonaiia o ulamek sakuatfy szybciej? W koficu, jezeis dana gpa nle bdzle 
Mac, to na jej liiiejsce jest sto innych. Pojawita m eale pzesza Izw. szalonycb 
initmiybw, Qplaralacycb swoja wiedzp glownie na wfadomeiclaeh i reklaai 
gazetowycti, zapelrzonyck w nowlnki feolipoioylcziie i npjiiawsze rozwigzanla 
systemowe. Shfe ^ oni czgslo dopadoaini w aprawaoh zakupftw sprzeto, lechnelogii 
opaz wydawania glownie site swell plenty. To lake ogolne zabawa za cudze 
pieafgdza jiberwawana w akall calej Foiski, zarowno no poziomie wielkich 
kontraktow, jak i zakupdw ppywalnych. Mild ale sznka speejalnie uspednlert ani die 
probuje pp[pa!izowae neiecjl pomlgdzy pzeczywistymi polrzebanii, a jypasieiiieiii 
kompulera". 

Tadeusz Gospodarek Jezeli popatrzymy na 
wykorzystanie 
komputerow przez 

typowych graczy, to 
trudno uznac to zjawisko 
za cos szczegolnie 

godnego 

uznania. Polega 

bardzo chtonny. Nikt nie zwraca 

uwagi na takie szczegoly, jak 
koniecznosc optymalizacji, bo 

szkoda na to czasu. Konkurencja 

nie spi. Lepiej dokupic nowy chip 
albo dodac pami^ci w maszynie. I 

ono gtownie na 
spozywaniu papki 
spreparowanej 
dla 

przeci?tniaka, 
pozbawionej 
najcz?sciej 
kreatywnosci, 
ale nie jest to 
powazne 
wykorzystanie 
komputera. 
Najcz?sciej 
programisci 

danej gry 
popelnili z 
pospiechu przy 

okazji jej 
tworzenia sporo 

bt?dow, przez co 

produkt okazuje u 

si? 
nieoptymalnym 

si? rozwija. Powstajq nowe uktady, 
szybsze, wydajniejsze itp. Jednakze 

tutaj obserwuje si? szczegolne 
przegi?cia. A dlaczego? „Bo zawsze 
przyjdzie klient giupi i kupi". Ogolnie 
jestem zdania, ze w wielu 
przypadkach bezmdzgowie jest 
podwojne, zwtaszcza gdy dotyczy 
durnych, ostro krwistych i 
brutalnych nawalanek, ktore 
wymagajq dopalaczy i urz?dzen 
wspomagajqcych efekt totalnego 
oglupienia. Nie dose, ze jest to 
splaszczanie mozgu, to dodatkowo 

wyciqga powazn? kas? z kieszeni. 
Piramidalna glupota scenariuszy 
niektorych tego typu „dziel rozkladu 
inteligencji’' osiqga o dziwO'Wysokie 

oceny. Nawet niektdrzy testujq na 

tym sprz?t. Nie wiadomo czy jest to 
wynik dzialania marketingu, czy 
sredniego poziomu inteligencji 

graeza, ktoremu dziany tata zakupil 
dla swi?tego spokoju smoczek (z 
amerykanska peacemaker] z 
dopalaczem 3d. 

Komputer jest nieco bardziej 
inteligentn? maszynq i prawidlowe 

jego wykorzystanie moze wyglqdac 

zupetnie inaezej. Jezeli juz gry, to 
istniej? pi?kne gry strategiezne (np, 
Cywilizacja II) lub przygodowe Cnp. 

t« » » * .‘i, \ * VI V * v 
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pami?ciozernym i monstrualnym. 

Rynek gier, multimediow i zabaw 

komputerowych jest powazny oraz 

trudno nie pogodzic si? z faktem, 

ze to wtasnie dla gier, technologia 

odtwarzania video tak gwattownie 

Riven, Monkey Island), ale te nie s? 

dla przeci?tnego maniaka od 
nawalanek. Istniej? wspaniale 

programy edukacyjne, encyklopedie 
multimedialne, programy 

pobudzajqce kreatywnosc (np. Corel 
Graphic). 0 dziwo nie wymagajq one 

dopalaczy, procesorow pentium II i 
paru innych, zb?dnych balastow. Co 

wi?cej, tacy uzytkownicy komputera 
podnosz? swojq wiedz? i umiej?tnosc 

korzystania z maszyny. Najcz?sciej 
jednak cieszq si? one mizernym 

zainteresowaniem w pordwnaniu do 
nowych gier z pogranicza jatek. 
Minie jeszcze sporo czasu zanim nasi 
graeze zrozumiejq sens tqczenia si? 

za pomoc? komputerow i wynios? z 
tego korzysci na miar? poniesionych 
naktadow finansowych. Skqdinqd w 

sieci z dedykowanym serwerem, 
koncowka 386 staje si? powaznym 
komputerem i cz?sto nie ma 
zadnego uzasadnienia do 

zastosowania wyzszego typu 
procesora. 

Dlatego moje artykuly maj? bye 
przeznaczone dla wywazonych ocen i 

nieco bardziej ambitnych 
uzytkownikow komputera. Dla mnie 
srednim poziomem sprz?towym jest 
ten, przy ktorym gra Riven wyglqda 

tadnie. Nie jest istotne, ze w czasie 
jazdy kolejk?, karta nie zawsze 
nadqza za szybkosci? zmian 
tekstury. W sekund? pozniej obraz 
jest znow ostry' i dokladny. Nie ma 
tu miejsca na 3d dopat, bo nie ma 
takiej potrzeby. Tak wlasnie radz? 
popatrzec na swoj komputer. Jest 

on z pewnosci? pi?kny i doskonaly. Z 
pewnosci? potrafi wszystko, moze 
tylko troch? wolniej i mniej 
doktadnie. Jest on jednak Twoj, drogi 
czytelniku. Naucz si? go lepiej, a 
sprawi Ci wi?cej przyjemnosci. 
Zamiast Voodoo II kup sobie rower 
albo jedz na oboz zeglarski. Twoj 
komputer zaczeka i z pewnosci? dalej 
b?dzie obslugiwal sredniego poziomu 
gry oraz doskonale programy 

edukacyjne. Zamiast tracic 
bezpowrotnie czas na strzelaninie do 
wirtualnego czarnego luda, napisz na 
swoim komputerze wspomnienia z 

realnych, a nie wirtualnych wakaeji i 
przyslij je do redakeji. Moze z tego 
powstanie kiedys nowa, wspaniala 

gra, a jezeli nie, to z pewnosci? 
b?dziesz miat szans? na nagrod? w 

konkursie. 
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mpjuter Bag 
Chytis niBcz^sto w ogdle ma miejsce 
syltiacja, hiedy to teoretycznie scisle 
zwipne i aaniputoiw „cos" ani w zqh 
(jeszcze lizzie a aim - ZQbie - mowa) nie 
przypominB niczeyo da niego (komputera) 
pasiicego... Ja jednak wtasnie i takim 
ppzypaiihiem niusiateni sig astatnio 
spatkak! Zakawiie? (hpdzie jeszcze a aiej 

zaliswie mowa). Aaakyc maze... 

JACEK SMOLINSKI Moja historia rozpocz?la 
si? Wjdzieh (bodajze] 
po pcfwrocie 
Naczelnegoztargow 
E3 w Atlancie (w 
USA, jakby kto py tat). 

Sami wiecie - ta wielka Electronic 
Entertainment Expo(zycja) - czyli 
bezsprzeczne przez kilka dni w roku 
centrum swiatowego biznesu 
zwiqzanego z komputerow? rozrywk?. 
On to bowiem (Naczelny) zwidzt ze sob? 
tyle goodies (mowi? warn - mam takie 
zdj?cie z pani? .grajqcq11 Lar? C., ze az 
zatyka dech w piersia... piersi). Zas 
wsrod szalonych, dziataj?cych w 
powietrzu joy’ow, wspaniale wydanych 
ksi?zek opisuj?cych „od podszewki'1 
najrozmaitsze gry, zegarkow (takze z 
pani? L), oczywiscie stosow CD, press- 
packow i innych tego typu gadzetow - 
znalazto si? dziwne pudelko. Pudelko, 
ktdre - choc sw? nazw? wyraznie 
nawi?zywalo do komputerow - byto 
czyms tak nietypowym, ze... No bo 
czy moze miec 
zastosowanie w 
branzy wykonana z 
tworzywa sztucznego 
figurka zabawnego 
Stworka, ktdr? 
wyj?lem z wyzej 
wspomnianego 
opakowania? 

Moze. Oto 
Computer Friedly 

Stuff, czyli 
przedsi?biorstwo 

stoj?ce za tym 
dziwol?giem 

tb?dzie 

o nim - dziwol?gu - 
jeszcze mowa] uznato, 
ze takjuz dalej bye nie 
powinno, ze „no 
przeciez" znudzily si? 
juz nam sterylne, 
sztampowe 
komputery, a scislej - 
ich wygl?d 
zewn?trzny. Swoj 
zamyst uatrakcyjnienia 
wizerunku sprz?tu uzupetnili istniej?cym 
od zawsze [a kto wie - bye moze 
zupelnie uzasadnionym) podejrzeniem, 
ze tarn „w srodku” komputera zyje 
sobie jakies niezbyt przyjazne 
uzytkownikowi Cos... Efekt tego 
rozumowania (?) jest tatwy do 
przewidzenia: Computer Friendly Stuff 
ztbpafo kilku takich domniemanych 
gagatkow, oswoito [w miar?] i 
pocz?lo... rozprowadzac wsrod ludzi w 
drodze wymiany towarowo-pieni?znej. 
Nieetyczne? Eee - chyba nie: nasz 
Komputerowy Robal (z angielska - 
Computer Bug] jest bowiem na tyle 
zabawny, ze mozna mu wybaczyc 
naprawd? wiele. A to, ze od czasu do 
czasu (czyli -bez przerwy :]) pozre 
kawatek jakiegos chipa czy innej plyty 
teoretycznie niezb?dnej do 
prawidtowego dzialania czegos-tam? No 
coz - cos za cos... 

Teraz bardziej powaznie. Pudetko, o 
ktorym mowitem zawiera ..przyklejaln?" 
do boku bqdz wierzchu monitora (lub - 
jak mawial Kubus Puchatek - 
Gdziekolwiek B?dz) figurk? naszego 
Baga wielkosci okoto 12 cm; plyt? CD 
ROM, na ktorej miesci si? ,.zycie" 
Stworka oraz... wydrukowane na 
niewielkiej kartce informaeje o innych 

„przyjaznych komputerowi" 
wytworach tej firmy - mi?dzy 

innymi: lapach monitora... him, 
czy monitor moze miec lapy? 

Ale... nie o tym mialem. 

f Zacznijmy zatem od 
pierwszego z zawartych w 

pudelku elementdw: 

oto 
figurka CB 

(bo i w ten 
sposob 
mozna go 

nazywac], 

ktora jest przyjemna w dotyku [jakies 
mi?kkie tworzywo), pachn?ca w 
w?chaniu i - nie da si? ukryc - 
naprawd? urocza wizualnie, Nie moze 
jednak bye inaezej: jest on czerwony, 
ma wielkie niezsynchronizowane dlepia 
(niemal jak Ciasteczkowy Potwor), a w 
usmiechni?tym pysku wyraznie 

zauwazalny jest jeden 
z?b oraz... kawalek 
zielonej plyty, ktora 
niegdys byla zapewne 
cz?sci?jakiegos 
kosztownego podzespolu. 
Catosci obrazu dopetnia: 
para tapek 
(trdjpalczastych) oraz 
strz?py, ktore mozna 
uznac za fragmenty 
przebitej z duzym 

impetem scianki (b?dz „sufituM) 
monitora. Ogolnie nasz Bug sprawia 
wrazenie, jakby dopiero co wychyn?! z 
wn?trza stoj?cego przed nami (i raezej 
niezamieszkatego - jak mniemalismy 
dotychczas] pudfa. Istny komputerowy 
Alien! 

Dol?czona do zestawu ptytka zawiera - 
jako si? rzekto - wirtualne zycie 
naszego przeuroczego przyjaciela. 
Dopiero bowiem po zainstalowaniu 
zawartych na niej screensaverow, 
tapet i niewielkich animaeji okazuje si?, 
ze ludzie z Computer Friedly Stuff mieli 
absolutn? racj? - wn?trze naszego 
komputera zyje! I to dose intensywnie! 
Komputerowy „bugowy’' ludekjest 
liezny, a co wi?cej - 
spostrzegaj?c, iz nasz CB f 
swietnie sobie z nami - ludzmi - 
radzi, takze „gubi” gdzies sw? 
pocz?tkow? niesmialosd i zaezyna 
coraz bardziej otwarcie (w scislym 
znaezeniu tego stowa] wychylad swe 
usmiechni?te paszcze... 

NAPRAWD^ fatalne komputerowe 
doweipy (niestety od czasu 

zamieszkania w moim monitorze nie 
nauezyl si? on jeszcze j?zyka 

polskiego.J czy zawzi?cie tlukqc pjfk? 
o ekran, rozgrywa sam ze sob? mecz 
rocket-balla (odmiana squasha). A 
wreszeie (z prawdziwym 

przerazeniem] obserwowac jak nasz 
CB zalewa catosc wod? i radosnie si? 
w niej pluska... Mato? A sk?dze 
znowu! Miejscami az nazbyt wiele! 

Koncz?c wreszeie - CB jest w 
zasadzie sympatyeznym, lecz niestety 
niezupetnie niezb?dnym (albo - 
zupelnie zb?dnym) gadzetem, Ale 
szkoda, ze nie jest on wyposazeniem 
standardowym zestawow 
komputerowych, gdyz naprawd? mito 
jest miec cos takiego, co wyglqda 
sobie na swiat z miejsca, na ktdre my 
wci?z patrzymy... kompletnie nie 
znaj?c jego wn?trza. To Cos, co 
pewien czas rzuci jakis poprawiajqcy 
nastroj komplement, czy - 
pozostawione same sobie - zaeznie 
ktor?s ze swoich zwariowanych gier... 
Jednym stowem - czysta zabawa. 
Czasem wr?cz do bolu, gdyz wiem juz 
sk?d bior? si? koszmarne rachunki za 
telefon - otdz ten gagatek, nocami, 
rozporz?dzaj?c modemem, wirtualnie 
konwersuje godzinami z jak?s Fifi. Z 
Paryza... 

...A jednak przyzwyczailem si? juz do 
niego i... raezej ci?zko byloby si? 

z nim rozstac. 

PS. I jeszcze jedna, 
niestety niezbyt 

budujqca 
konkluzja. 

I pi?knie. Jako cztowiek interesu 
zapytam jednak czy i 
ewentualnie jakie 
korzysci mozna odniesc z 
posiadania takiego 
Robala? him. Dobre pytanie: 
praktyeznie... zadnych. No nie - 
nieprawda - kazdy bowiem kto 
spojrzy na waszego „wychylonego" z 
monitora Stworka, niewqtpliwie 
dostanie ataku smiechu... i rownie 
niewqtpliwie znaeznie bardziej 
przyjaznym spojrzeniem obrzuci jego - 
umdwmy si? - ^posiadaeze11 Dprdcz 
tego my sami b?dziemy mogli obejrzec 
jak to slynny Tarzabug szaleje w 
Srodku monitora twalqc od czasu do 
czasu w ekran pokainym nochalem]. 
obchodzi peine OWANASCIE dni Swiqt 
Bozego Narodzenia. otrzyma cale 
mndstwa slodziutkich caluskdw w dniu 
Sw. Walentego. Mozemy posluchad jak 
Bug spiewa lub - co gorsza - 

Dopiero tam, w Atlancie - mozna 
naprawd? namacalnie przekonac si? o 
tym, jaka roznica jakosciowa dzieli 
nasz rodzimy oraz generalnie 
swiatowy rozrywkowy przemyst 
komputerowy... Tam jest to 

prawdziwy hiznes. ktdry mimo swej 
powagi potrafi byfi autentyeznie 

zabawny: unaszas-jest to farsa. 
ktbrq na sil? „ubiera sie" w Madre 
Slowa... 

wtv.v.cortiputarbtifl.Gom. 
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Sprz^t 110 

berstik Model VR9000 
PrzysztosGiowe nozwiQzanie? 

ilia wszelaliiesjo rsilzaju filmaeh 

(antaslycznvch flziejpcli si? w izszej 

tigdz met nieco rtalszej ppzpziosci col? 

iiseodtflcznegD pekwizylu speloia Siec, a 

uwajj? wszystkioh ppzpiya]? iwipzia, 

ktorymi posiiigii si? Iiackerzy ppzy 

zagipiaaiu si? w jej tadenne odmyiy: 

iiologpaliczfle is/pwieiiacze, rykawice 

reagiijp na I'lioliy ilioni, krzesia z 

czyms w nodzajti iopceMiackii - tali 

asnie wyglydifa izedzie przysziaso 

weiltug wiekwosei Iwopgow s-l. 

Alexander Olszewski Przynajmniej teoretycznie, 
I gdyz juz po niezbyt 

dlugich rozwazaniaoh 
praktycznych ten 
futurystyczny obraz 
ulega pewnemu 

zamazaniu. I to nie tylko z powodu 
absurdalnosci samego 
trojwymiarowego wyglpdu Intennetu 
Przysztosci, ale takze ze wzglpdu na 
senwowane nam sposoby poruszania 
sip w nim. Te wszystkie rozczapierzone 
tapy z urzpdzeniami czulymi na zmiany 
polozenia dostppne sp juz bowiem i 
dzisiaj, a po redakcyjnych 
testach jednego z takich 
ustrojstw napisac mogp 
tylko jedno - nie ma to 
jednak jak zwykty 
joystick,,. 

Konkluzjp juz zatem 
znacie, pora na jej 

uzasadnienie. Oczywiscie 
zaczpto sip zupetnie 
inaczej... Na poczptku 
bowiem, kiedy to 
Naczelny po powrocie z 
E3 drzpcym z podniecenia 

glosem mowil cos o 
tajemniczym urzpdzeniu 

do penetracji wirtualnej 

rzeczywistosci, bylo 
wielkie zaciekawienie. 
Potem to tajemnicze Cos 
wylazlo z tonby i oczom 
ukazal sip prawie ze 
zwyczajny joystick - tyle, 
ze chyba mu przez trudy 

podrozy rpczka odpadla. 
Takie byto pierwsze 

wrazenie, ale gdy RedNacz bez 
zadnego zdziwienia na twarzy wzipt 
samp rpczkp do rpki i zaczpl nip 
wymachiwac, okazaio sip, ze 
odczepiana rpczka jest jednak 
standardem, a nie popodrozowym 
bonusem. A gdy na dodatek mfato to 
wpfyw na akcjp na ekranie... 
poczulismy sip jak dzieci, ktorym 
dano nowiuskp zabawkp! 

mechanizmie wykrywania polozenia, co 
oznacza jeszcze dlugp bezawaryjnp 
eksploatacjp. Same zalety, skpd wipe 
tak negatywne wnioski przedstawione 
na poczptku? 

Bo i byto sip z czego cieszyc: catkiem 
wygodny ksztalt, umozliwiajpey 
pracp zarowno lewo- jak i prawo- 
rpeznym, absolutne zero problemow 
z zainstalowaniem, kompatybilnosc z 
CH Flightstickiem Pro - jednym z 
niekwestionowanych standardow 
wsrod urzpdzen sterowniezyeh - 
wszystko to nastawialo do wytworu 

CyberStuff Corp. bardzo pozytywnie. 
Tym bardziej, ze sama rpczka 
rzeczywiscie reagowata na 
wychylenia nadgarstka. bpdpcjuz 
sama w sobie petnoprawnym joyem, 
a przeciez mozna jp byto jeszcze 

osadzic na podstawce - otrzymuje 
sip wtedy stuprocentowego 
staejonarnego joya! I to 

czteroprzyciskowego, z throttlem i 
grzybkiem oraz przefpcznikiem 

analog/cyfrak, Dodatkowo bez 
zadnych czpsci ruchomych w samym 

Gtdwnie z powietrza. I to wcale nie w 
przenosni - chodzi o samp idep 
trzymania tego CyberSticka w 
powietrzu. Po paru minutach ma sip 
tego serdeeznie dosyc, a lapa sama 
szuka jakiegos oparcia! To jedna 
sprawa wplywajpea na ostudzenie 
uczuc, choc moze i nawet pozytywna, 
bo teoretycznie wyrabia przeciez 
mipsnie; ale nie jest to ostatni 
problem tego produktu. Kotejnym jest 
bowiem precyzja sterowania, Mimo 
przetpeznika czutosci, sensowne 
prowadzenie samochodu czy lot 
latajkp jest praktyeznie niemozliwy. 
Wyczucie polozenia neutralnego 
graniezy bowiem na poczptku z 
cudem! A i pozniej sprobujeie sobie 
potrzymac nieruchomo tapkp przez 
dluzszy czas, skoro same jej 

„przebywanie w powietrzu” nalezy juz 
zaliezye do wipkszych wyzwan. Oki, ale 
przeciez wspominafem co nieco o 

podstawie, no a chyba gdy przerobi 
sip to Cos na joya staejonarnego, to 

dwa wczesniej wspomniane probiemy 
znikajp? 

Pierwszy z oczywistych wzglpdow tak. 
Drugi juz jednak tylko czpsciowo - 
srodek jest wprawdzie dobrze 
wyczuwalny, ale za to nie ma sip 
petnej swobody ruchu: takie na 

przyklad ..prawo-gdra" dziata dose 
wyrywkowo Calbo prawo, albo goraJ... 
No i do tego sama podstawka 
chybocze sip na boki, a rpczka moze 
sip na niej swobodnie obracac! 0 
przyjemnym sterowaniu nie ma wipe 
mowy. 

Zbyt ciekawie wipe nie jest, a co 
najistotniejsze, wipkszosc btpdow - 
poza niezbyt udanp podstawp - nie 
wynika z niechlujstwa firmy, ale lezy w 
samej koncepcji Cyberstika - w 
sterowaniu przy pomocy wiszpcej w 
powietrzu koriezyny. Niewygoda 
takiego rozwipzania po prostu 
przeraza, gdyz na wszystkich tych 
filmaeh tak to fajnie wyglpda... Cbz 
jednak z tego, skoro zwykfym joyem 
osipgnie sip to samo i to duzo 
wygodniej? Zresztp, nawet gdyby i 
podstawka wykonana zostata 
bezblpdnie, to jaki sens miatoby 
kupowanie tego wymyslnego 
urzpdzenia tylko po to, by korzystac z 
niego jak ze zwyktego joysticka? 
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Komkups 

Hej! 
Pora w koncu rozwiqzac zalegfe konkursy. Zaczynamy od tego z numeru 04/98. 

Jako pierwszy mamy konkuns organizowany przez CD-Projekt, dotyczqcy gry G-Police. Oto poprawne odpowiedzi. 

1. Kallisto krqzy wokol Jowisza, 
2. Jeff Slater. 
3. Tak, G-Police dziafa bez 3Dfx (choc wyglqda wtedy...) 

Gfownc} nagrod^ czyli specjalny zegarek G-shock, 
wygral: 

Krzysztof Zi^ba, Jaworzno 

Nagrody pocieszenia: gry (Adidas Power Soccer), 
a takze koszulki, otrzymujq: 

Adam Siewrzynski, Krynice 
Maciej Lukaszewicz, Przemydl 
tukasz Draganik, Zqbkowice SI. 
Jacek Zytka, Wroclaw 
Marcin Walerian, Kamieniec Zgbkowicki 
Pawel Zinkiewicz, Lublin 

Dodatkowo trzy osoby otrzymujq rocznq prenumerate 
CDA, poczqwszy od numeru 09/98. Sgto: 

Maciej Marszalek, Slomniki 
Piotr Kaleta, Ustrzyki Dolne 
Daniel Szczepartski, Wola 

W drugim konkursie nagrodq byla karta muzytzna AWE 64. Przypomnijmy prawidlowe odpowiedzi. 

1. Wczesniejszq wersjg PC-ta jest PC XT. 
2. Bajt liczy 1024 bajty. 

A o zaletach Awe 64 moze przekonac si?: 
Marek Lesniak, Olkusz 

Przechodzimy do konkursow z numeru 05/98 

Oto prawidlowe odpowiedzi: 

1. Mace Daniels, Hawk Manson, Alana McKendrick, Ben Jackson, 
2. Np. Lew Leon, Krol Lew, Lions, Zagadki Lwa Leona itp, 
3. Oczywiscie w Quake 2! 

Nagrod? - niespodziankg otrzyma: 
Grazyna Kisiel, Krasnik. 

I drugi konkurs, w ktorym nagrodg byl Pentium 166 MMX. Prawidlowe odpowiedzi brzmiq. 

1. MultiMedia extension, 
2. Rzecz jasna - pierwszy byl DOS. 

Procesorjuz wkrotce zacznie pracowac u: Marka Nowickiego, Bielsko-Biala. 

A trzy roczne prenumeraty CDA (rowniez od numeru 09/98) trafig do: 
Jacek Ziomek, Raciborz 
Tomasz Brgzkiewicz, Budgoszcz 
Marcin Hoinka, Warszawa 

A na koniec - kolejny konkurs. 
1 Czy w historii naszego pisma ocenilismy juz jakqs gr$ na 10/10? Jesli tak - podaj tytul(y). 
2. Co ma wi^kszg pojemnosc: ptyta CD czy DVD? 
3. Rozszyfruj skrot: VGA. 

Odpowiedzi, wylqcznie na kartkach pocztowych, nadsylajcie do 10.09.98. Rozstrzygni^cie konkursu w numerze 
wrzesniowym, Nagrody - jak zawsze - wyslemy pocztq. Gratulujemy nagrodzonym... i zyczymy powodzenia wszystkim 

innym! 

Numer 08/98 
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ok w tizeci wymiar 
Co gracz o akceleratorach grafiki wiedziec powinien 

Katify araci wylodis pndsivintta Mn« 
mi oil coiiraw, pi'nvvsdrr hanitol 

iiliciny naklfllhatni HM lin|i i wyualiluje 

S Inna spusoby na zarnliiunn: hnsy. Po co in 

wsiyyllig? Cslftlnifi pp/arte wsiysikim po 

Jn, aly u/lilim na knpno msiejo, 

j'EsMnagn kawailtii iMiku mfirapo 

uteelwmwii 30. JfiS2«it iln iiinM/na 

mgs ip ingtoMit iiidiiib bylo inaie/c 

Imjynii w iiMpi'afi siHcfsch gnflcnmcli 

Silicon Graphics, a Inrar na pruhlemy 29 

snow 2 Ich powuiln clorpl wlclo iwyklych 

pcslaitoy ptceliw. 

Lukasz Nowak 

szystko wyglqda 
bardzo pi^knie, 
ale problemy 
pojawiaj? si? w 
momencie 
zakupu nawego 

akceleratora. Na poczqtku bylo 
prosto: tylko 3Dfx i nic poza nim. 
Obecnie sprawa si? powaznie 
komplikuje. Na rynku istnieje wiele 
roznych rodzajow kart i uktadow 
graficznych, z ktorych niemal kazdy 
posiada inne wlasciwosci, zalety i 
wady. Jak wi?c wybrac? Wlasnie na 
to, sk?din?d trudne pytanie, 
postaramy si? odpowiedziec w tym 
tekscie. Standardy, biblioteki i inne 
robactwo. 

Na poczqtek troch? skomplikowanej, 
ale niezb?dnej teorii. Przy temacie 
akceleratorow 3D bardzo cz?sto 
pojawiajq si? tajemniczo brzmiqce 
stowka Direct3D, OpenGLczy Glide. 
S? to nazwy bibliotek graficznych, 
dzi?ki ktbrym programed s? w 
stanie napisafi gr? obslugiwsn? 
przez dowolne urz?dzenie. Aby 
uniknqfi koniecznodci 
dostosowywfluia programu do 
kazclego akceleratora i osobna, 
stworzono jednolityinterfefa 
programistyczny, ktfiry (lie wymaga 
ad twdnj 

mm 

przez akcelerator. Takie rozwiqzanie 
likwiduje wiele problemow i sprawia, 
ze praktycznie kazdy sprz?t jest 
zgodny ze wszystkimi grami. 

Najpopularniejszym obecnie 
standardem jest Direct3D (zwany 
tez czasami D3D). Wchodzi on w 
sktad duzej biblioteki DirectX. 
Bardzo wiele nowych gier jest 
tworzonych wlasnie dla tej biblioteki 
i dlatego przy kupnie akceleratora 
nalezy bezwzgl?dnie upewnid si?, 
czy posiada on sterowniki D3D, 
Obecnie juz bardzo rzadko zdarzaj? 
si? karty nie wykorzysLujgce tego 
standardu, ale moze si? to zdarzyd 
przy tanszych urz?dzeniach ttzw. 
„No Name"]. Direct3D oferuje 
dosyc bogate moiliwoSci. Pozwbfft 
na sprz?tow? obslug? wiolu 
efektow. Nalezy jednak ze 

pomimo braku nominalnych nbiinic, 
nie wszystkie karty gwarantuj? tak? 
sam? jakodc wydwiEtlanegg obrezu. 

Jedn? z pierwszych bibliotek jakiB 
powstaly byla OpenGL. Pochodzi ona 
w prostej linii z rozwqzart 

stosowanych w profssjonalnych 
systemach. Do niedawna karty 
wspomagajqce OpenGL kosztowaly 
astronomiczne sumy i mozna je bylo 
wykorzystac jedynie w nielicznych 
aplikacjach. T? bsrier? przelamal. 
epokowy Quake, ktdry potrafil 
obslugiwac OpenGL ftzw. GLQuake). 
Dawalo to niesamowite efekty i 
bardzo paprawialo jako^d grsfikl 
orsz szybkodd jej wydwietlanis, 
Dlatego obecnie coraz cz?dcisj . 
mozna spotkad gry wykorzystuftce 
sprz?towp akceleracj? OpenGL, 

Kolejng, bardzo ciekaw? bibliotek? 
jest Glide. Rdzni si? ona nieco od 
poprzednich. Przede wszystkim 
zostala sfcwflrzona wyf?cznie dla 
kart opartych na ukladach frrmy 
3dfx. Ozi?ki temu gwarantuje 
maksymalne wykorzystple Ich 
mozliwoici i szybko&d, ale wymaga 
od gry dedykowanej obslugi. Ze 
wzgl?du na to, le 3dfx pierwazy 

iwadzilna rynek popular ny 

ft^ praktycznfe kazda gra 
obslug? biblioteki Glide, 

l h r , n J- , . . i r ,• 
iGQFOW J1I0 

Koniec przynudzania. Zajmijmy si? 
teraz konkretnymi ukladami 
graficznymi, ich mozliwosciami, 
szybkosci? i cen?. Wbrew pozorom, 
warto si? zastanowic, jak? kart? 
kupic. Pomimo ze jeszcze rok temu 
takie problemy nie istniaty (3dfx 
Voodoo pot?g? byt i basta!), obecnie 
pojawilo si? kilka ukiadow o 
pordwnywalnych moztiwosdach i 
relatywnie nizszej cenie. Zacznijmy 
jednak od poc2?tku. Kilkana^cie 
miesi?cy temu itakl to juz tak dawno 
temu) na rynek wszedf pieroszy 
akcelerator ftrmy 3dfx najywany 

niewyobrazalnej, jak na owe c?esy, 
liczbie i jakoSci effktdyv 30. bt.^ 
szybko opanowal i zdominowBl seen? 
gier kompi 
nie 61 

Najnowszym dzieckiem 3dfx jest uklad 
Voodoo 2. Producent odszedl nieco od 

pierwotnej ideologii i postanowil 
zastosowad profesjonalne 

rozwiqzama, nawet kosztem 
wyraznego wzrostu ceny. No we koSci 
oferuj? kilka ciekawych funkeji. Przede 
wszystkim mozna Iqczyc dwa 
identyezne akceieratory 2e sob?. 
Teoretycznie podnosi to wydajnoid o 
prawie 300%, jednak wymaga od gry 
obslugi takjego rozwigzania. Jesli 
program nie potrafi wykorzystad obtt 
kart (a wi?kszodd nie patrafi), to 

pierwsze 

obraz bardzo dt 
obslugastandai 
strong: opr6cz 

nieco 

upeniji. naiezyprzy tym wspommec 
ze standardowe Voodoo nie potrafi 

jedynie na pelnym ekranie. Szczerze 
mdwige pospolity gracz zupelnie 
ignoruje takie szczegfily, ale z drugiej 
sjcrony jest to fakt. ktdry wyktueza 

%lad z prpfesjonalnycjj zastosowert. 

zasadnicz? wad?: jako ze nie s? w 
«HnrwySwietfed dwuwymiardwycli 
obrazdw. musimy mied dowolnplnn? 

precesor. tym rdznice wyd 

mniejsza. 

lamigc me 
si? naryaj 
Wash and 

... 
Dlatego powstalo Voodoo Bosh. Ten 
uklad pi-zeznaczono do instelecji ne 
jednej karcie razem zkodcig SD, co 

Niestety nie ma rdzy bezkoicow. 
modyfikaeja wplyn?la wyrainie na 
szybkoSd. ktdra jest 2auwazal(lie 
njzsza nizu starszego brata. Kolejn? 
wad? |est fakt, iz zezwyczaj w pBrze z 
Voodoo Rush dziala kodd Alliance 
Promotion AT25. ktdra dajeznacznie 
gorsz? jakosd obrazu 2D niz 
przyzwoite uktady (np. Matrox lub 
S3). Dlatego Voodoo Rush nie zyskalo 
zbyt wielkiej popularnodci. 

przykladem jest k 

obraa 20 (pordwnywain? z 

,7; 
wieleosdbtwierdzi.ze ffiva wySwietla 

gier.un 
tylko z DirectSDi I 
cz?Sd (chod bardzo duia) gier b?dzie 
..chodztd" poprawnie na Rivie. 
Sytuacje popravyiaj? nieco sterowniki 
OpenGL, ktdre niestety s? dost?pne 
tylko dla drozszyeh, firmowych kart 
(np. STB, Diamond C2y ELSA). 



Najwiskszyni acutam ukladu NVidia 
jest jegocena. Za rozsqdne pianlqtfee 

Zacinljhly od najdfo&iych ta eo? - 
pomariyd moiifal. 

1500 - 3000 il - jadit ktoS ma za 
jzo pienigdzy, to moze sabie kiipii 

(idrz^tfnzt ;kart^ graficznq • (n|i. Matrosc 
llennjiim a!I» DiaiAoriti HreGU i 

szybkje funteje3D, pzieki tfiifty Riva 
■ . » . . i .» .. * . 

- 

m rynku sg jti* 
aibo nm 

i/Qodoo 2,Takie razwi^zanie Jest ftjedyola Re 
optymalnezanSwrco do pracy 

800 - ISO 

znamie gorszej jakoSci nii u 
konkurencji. a cena nieco odstrasza, 
Permedia raczsj nadsje. si? do 
profesjonalnego wykorzystania i nig 
poleca si? jsj nami?snym graczom. 

Jest jesznze jedna koSd, ktorej nalezy 
si? wysfrzegaC, NEC PowerVR to 

kwofc? niolpafepid kart? na Fedmddli 

2 z;S MB pamTacL Pezvyoli to na 
wydajn? prat? w aplitocj&ch greffeny 
fnp. CorelDRAW czy AutoCAD), a przy 

tym ad czasu do czasu me przeszfcodzr 
w cos zagrae. Drug! wariarit 
przeznaczony jest dla absokitnych 

maniafoSw. Kombinacja taniej karty 2D 

i Voodoo 2 povrtriria zmieScffS;jsSf.w‘ 
tym zakresie cenowym. Jezeli kazdy 

przezna'czasz na 

absolutna klapa. Jest montowane 
aarjwno w oddzielnych 
ekeelemorach. jafci razem z.uktadami 
2D‘. ™ posmcfs obsiogi kilku 

istotnych efekttiw, ust?puje innym 
szybkoSci? oraz liczb? obslugiwanych 

gier, Pomimo m nieliczne firmy oferuj? 

karty z tg koSci?, nafezy uwazad, zeby 
przez przypadek czegoS takiego nie 

ISJflpE 

Co kupii i dlaczego 

Zastandwmy si? nad kilkoma 
wariantami konftgurecji kart 
graftcznych w zalezno^ci od 
zastasowari i ceny, Najbardziej 

sprz?t do giercovyania, oz?sto 
kfadziesz si? spad c pi^tej nad ransmi 
nie uzywasz swojej wspanialej 
msszyny do tak niegodnych deffiw fak 
praca. to powiniened wybrafi wfaSnie 
t? Qpcj?> 

500 - 800 zl tutaj znqwu niqzliwe 
s? dwa rozwiqzania. Pierwsze, dla 
mniej zamoznych graczy, zakleda 
uzywaoie taniej karty graficznej Inp, 
Trident lub S3) jeko podstawy dfa 
Voodoo. Zaspakoi to wymagania 
prawie kazdego gracza i nie bqdzie 

duzo kosztowai Drugim, optymalnym 
i najciekawszym wariantem jest zakup 
karty opartej na ukladzie Nvidia Riva 

123, Rendition V22QQ,-ATf 3D Rage 
Pro. Za dosyd male pieniqdze 

. Pezwoli to uzywad 
komputera zardwRo da pracy jak i do 
zabawy. Lepszym rozwqzaniem jest 
Rrvs, gdyz jadt fifecoiadAzBi znaMie 

PCI vs AGP 

coraz populerriiajMa staje 
»Wielu 

tHytkowhihew nie do Wca vyie 
dleczego i czy powiRni zdecydowafi si? 
no I f. hAikVmlfi Crti^iHoninmln^D talz> 

tymozasem Jtfdpte'ro isczyna si? 
uadalTiaW W, Pomsmo tiego. trzebs 

mm. 

'oduii^godno^ 
tzychiprzyszlych 

I. Na rynku 
dost?pnych jest juz bardzo wiela 
urz?dzeii zarowno firmowych, jak i 
tanich .na-name^w’1, Co ctekawe, 
ceny kart AGP wcale nie rdznlg si? od 
ich odpov/iednikdwPO. Diatego kupno 
takiego urzqdzenia nie jest 
problematyczne, Kfopoty zaczynaj? si? 
w przypadku ptyty gidwnej, Tak 
naprawd? dopiero komputer z 
Pentium II jest w stanfe w petni 
wykorzystac zalety nowej magistral 
Istniej? co prawda rozwiqzania dla 
..starego" Pentium, przewidujqce 

uoarie i na pewno nte 
Nprzesiadki". Diatego dopdki nie 

irtszyJ, zastgsowanie AGP zyska 
sens. ZBpominajqc o cenie nowej plyty 
gldwnej 1 procespra, mozna si? troch? 

nlitoym nie one PC! (petny 
Plug and Play, niewielkie rozmiary i 
pOrdwhyvvalay kos^t urzqdzeri), a jest 
o v/iele szybsze. W przypadku 
prooesordw Pentium II o zegarze 
povyyiej 400 MHz. karta graficzna 

AGP moze Qsi?gn?6 nawet 100% 

wirost wydajnoSci w pordwnani u i 

identycznym urzadzeniem PCL 

Podsumowujgc, AGP jest 
rQzyvi?zeniem bardzo dobrym. 
Gvyarantuje niskg cen? urzqdzeO, duzq 
srybko^fi i bazprobiemowe dziatanie, 
Wi?kszo^6 uzytkownikdw powinna si? 
jednak wstrzymad jeszcze kilka 
mi,esi?cy i zakupem, gdyz koszt plyty 
gldwnej i procesorem jest wci?z zby t 
wysokL a peine wykorzystanie 
mozliwoSci magistrali b?dzie mozliwe 
dopiero i Windows 98* 

Ten skrfeony poradnik powinien 
pamdg Tobie, drogi ozyielniku, w 
wyborze odpowiedniego die siebie 
rozwi^zania. Warto po^wi?cid kilka 
mmut na razwazenia swojego wyboru, 
Nie jest to, wbrew pozorom, bardzo 
trudne i nie naiezy dad si? osaczyd 
przez gqszcze dziwnych oznaczert i 

slowed Maj?c swoje kilkaset zlotych, 
mozna kupid naprawd? sprz?t niewiele 
ust?puiacy temu kosztuj?cemu kilka 
razy wi?cej, a zaoszczedzonq kwot? 
wydad na dodatkowy RAM do swojego 
komputera. 
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na temat Gier Wojennych 
□iedzlba - Interactive Studios 

finy WojBnne majq leraz swoft wars]? ns pecela. Breeze bed; mogl! niebawem dobret 
sip do dwieZetklej produkcji, a my ze ewojej etroey postanowiliAmy uatrakcyjnifi warn 
tea moment. Chyba milo bpdzle dowledzied sip azczegdldw na temat powatanla oierki, 
zanim zaezniemy zaowa bawid alp w wojnp? W koAea gdziei w zactazu jakiegod blare 
aa drugim konca Awlata aledzp w trudzie I znoju akromai programidci i poAwipcajp aip 
dla grajpeej czpAci ladzkoAci (a wyobrezeie aobie, lie zjedzp przy tym aiezdrowych 
aolonych orzeazkAw i „czlpaAw" - ze przemilezp jnz hektolitry wypitej, okropaie 
wzdymajpj brzach coli). Oddajcie im czeAA i zaglpbeie aip w lektarze lego wywladu z 
twdreami gry WarGamea. 

ardzo ciekawa jest tu 
informaeja, ze wywiad 
powstal we wspolpracy z 
wieloma czasopismami 
komputerowymi na 
swiecie. Ctiz to oznaeza? 

Otdz przepytywank? prowadzili 
redaktorzy naczelni parunastu 
magazynow (jakze moglibysmy nie brad 
w tym udzialu?). Obstrzat z wielu 
stron dzielnie znosili chlopcy z 
Interactive Studios Ltd. 

Zjednoczone Sily Rozbestwionych 
Redaktorow [ZSRR): Jakdoszlo do 
powstania tej gry? Co was do tego 
sktonilo, zeby zrobic strategic 
rozgrywanq w czasie rzeczywistym? 

Ubawieni Sytuacjq Autorzy [USA): Ci 
cztonkowie zespolu, ktorzy pracowali 
nad projektem WarGames od samego 
poczqtku, trafili do RTS-ow doktadnie 
w ten sam sposob co wszyscy: 
poprzez szkof? Dune'y 2, Warcrafta i 
serii C&C. Jednak nasza przewaga nad 
innymi polega na tym, ze my to, co 
widzielismy dotychczas 

potraktowalismy tylko jako inspiracj? 9 
sami zas postanowilismy popchnqd 
gatunek w kierunku, do ktorego 

naszym zdaniem powinien zmierzac. 
Chcielidmy stworzyc gr?, ktora tqczy 
w sobie elementy powaznej strategii z 
czystq radodciq kierowania ci?zkim 
sprz?tem wojskowym zdolnym do 
roznoszenia wroga na strz?py. Juz 
wtedy jednak wiedzielismy, ze do 

czasu, kiedy nasza gra b?dzie gotowa, 
na rynek trafi cala chmara klondw 
RTS. Musielidmy si? odwazyc i podjqd 
waznq dla nas decyzj?. Trzeba bylo 
zignorowad calkowicie wszystkie 
uznane kanony RTS i autorytety, i 
puscic si? na nie zbadane dotychczas 
wody trojwymiarowego dwiata tego 
gatunku. 

ZSRR: Wi?kszodc nowego pokolenia 
graezy nigdy nie slyszala o filmie Gry 
Wojenne ani o starej grze na Atari. 
Nie wydaje si? warn, ze poleganie na 
tym tytule to troch? niepewny 

interes? Czy istnieje jakas szansa, ze 
przyciqgnie on do RTS-ow wielu 
nowych graezy? 

USA: Nie b?d? si? sprzeczal, ze prawo 
do uzywania tego tytulu jest wazne dla 
naszej gry, ale z drugiej strony 
sklamalbym, gdybym powiedzial, ze 
wiqzemy jakies szczegolne nadzieje 

marketingowe z licencjq otrzymanq od 
Metro Goldwyn Mayer. WarGames 
jest grq wysokiej klasy. Wiedzielismy, 
jaki to ma byd produkt na dlugo przed 

tym, zanim rozpocz?lismy wspdlprac? 
z MGM Interactive. Licencja na Gry 
Wojenne data nam okreslony dwiat i 
fabul?, na ktorej moglismy si? oprzec. 
Wiem na pewno, ze graeze sami 
niebawem przekonajq si?, iz gra ma 
duzo wi?cej walordw, niz tylko licencj? 
filmowq w tie. 

ZSRR: Co jest najbardziej odjazdowe w 
Grach Wojennych na PC? 

USA: Czy masz na mysli cod wi?cej od 
rewolucyjnej grafiki, calkowicie 
trojwymiarowego pola walki j 

zaawansowanej sztucznej inteligencji 
wroga? Gdyby ktos kazat mi wybrac t? 
jednq, jedynq najlepszq rzecz w naszej 
grze, postawilbym na samq esencj? 
atrakcyjnodci: GRYWALNOSC. Wiem, 

ze kazdy tak mdwi, ale nic na to nie 
poradz?, ze jestem dumny, gdy widz? 
emocje ludzi podgrzanych akcjq i 
calkowicie zanurzonych w polu walki 
Gier Wojennych. Poza tym nic nie jest 
tak satysfakcjonujqce, jak widok 
dobrze ulozonych planow graeza, ktdre 
w zetkni?ciu z silami naszej Al wylatujq 
do kosza z pr?dkodciq samolotu 
odrzutowego. 

ZSRR: Opowiedzcie nam teraz troch? 
o oddzialach, broni oraz innych 
specjalach oddanych do dyspozycji 
graeza. 

USA: Nie chcecie chyba, zebydmy 
wyliczali warn ponad setk? rozmaitych 
rodzajdw jednostek Iqdowych, 
powietrznych i morskich, ktdrymi 
nalezy si? potykac w bezposrednich 
starciach, albo jak to mozna nimi 
doskonale sterowac i zmieniad ich 
parametry. To, co jest najbardziej 
godne uwagi, dotyezy czegos innego - 
jednostek specjalnych. Mam kilku 
ulubiericow po stronie Noraddw. 
Jednym z nich jest pot?zny czolg 
..Slayer” talbo inaezej „Big Sexy1', jak 
go tu nazywamy). ktdry pozera 
piechurdw na dniadanie. Inna pyszna 
zabawka to bomba M.O.L.E. (w j?zyku 
angielsku ..mole” to oczywiscie kret) 
p?dzqca do celu pod ziemiq. Mozna si? 
domydlic, dokqd zmierza po bruzdzie, 
ktorq zostawia na powierzchni ziemi. 
Norad majq tez swojego asa w 
powietrzu, Jego zlowieszcze imi? brzmi 
Stealth Bomber. Specjalna cecha tego 
bombowca polega na przykrywaniu 
celu dywanem bombek spadajqcych z 
obu stron opastego brzuszyska 
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Wywiad 115 

potwora. WOPR nie pozostaje w tyle. 
Znajdziemy u nich caly worek nieztych 
trikow. Co powiecie na przyklad na 
Devastatora „promieniuj?cego" na 
rozne sposoby, z ktorych kazdy ma 
tylko jeden cel - zniszczenie. Az sam 
si? I?kam, kiedy wymieniam nazwy 
innych ztowieszczych wynalazkow: 
Cruise Missile to pocisk dotkliwie 
laskocz?cy przeciwnika, a przerazliwy 
Dreadnought naprawd? rz?dzi falami 
co si? zowie. Trzeba to samemu 
zobaczyd i wyprdbowad. 

ZSRR: Na czym polega zadanie 
gracza? 

USA: Zalezy z jakiej perspektywy 
patrzymy na gr?. Jesli jestesmy po 
stronie ludzi, musimy powstrzymad 
rozprzestrzenianie si? hord robotow. 
W przeciwnym wypadku sprdbujemy 
rozmontowac ludzk?, zle dowodzon? 
machin? wojenn?. Tak czy siak, 
wszystko sprowadza si? do 15-tu misji 
dla kazdej ze stron konfliktu. Catodc 
podzielona jest na trzy kampanie po 
pi?6 misji. Kazda z misji dotyczy 
pewnego fragmentu fabuly z 
dokladnymi briefingami wzmocnionymi 
e-mailami wbudowanymi w gr? oraz 
wiadomodciami glosowymi [voice 
mails). W jednej z misji dla przykladu 
zadanie polegad b?dzie na odzyskaniu 
informacji z zestrzelonego satelity, w 
innej dostaniemy zlecenie zniszczenia 
mostu kolejowego w celu 

powstrzymania nadci?gaj?cych 
posilkdw wroga. Jest naprawd? wiele 
urozmaiconych zadan, a niektore misje 
przewiduj? nawet do pi?ciu 
odmiennych zlecen, ktdre trzeba 
wykonac, zanim osi?gniemy victori?. 

ZSRR: Czy pami?tacie moment, w 
ktdrym rozpocz?liscie prace nad Grami 
Wojennymi? 

USA: Tak po prostu? Cholernie dawno 
temu, zbyt dawno nawet. Jak to 
zwykle bywa w podobnych wypadkach, 
nie zdawalismy sobie sprawy z ogromu 
przedsi?wzi?cia, na ktore si? 
porywamy. Az w koncu, a bylo to okolo 
dwoch lat temu, usiedlismy razem i 
zaprojektowalidmy gr?, ktdra 
wydawala nam si? (ci?gle w to 
wierzymy) rewolucyjnym RTS-em. 
Bylismy jasnowidzami, bo nawet teraz 
- kiedy kilku rywali naszego dziefa 
pojawilo si? juz w sprzedazy - mozemy 
calkiem uczciwie powiedziec, ze 
skopalismy konkurencji tylki. Itu 
nast?pifa dtuzsza przerwa na 
przelkni?cie mocnej uwagil 

ZSRR: A z jakimi to tytulami Gry 
Wojenne nalezy porownywac? Ktdre z 
nich uwazacie za najgrozniejszych 
przeciwnikdw? 

USA: No coz... jest niestety kilka gier, 
ktore b?d? probowaly odwrocic uwag? 
graczy od naszego tytulu. Takie uznane 

slawy jak Dark Reign 
czy Total Annihilation 
odniosty juz jakid 
sukces, ale stoj? one 
ci?g!e obiema nogami 
w poprzedniej 
generacji gatunku. I 
starzej? si? szybko. 
Nadchodz?ce tytuly 
w rodzaju Tiberian 
Sun bez w?tpienia 
wnios? kilka tak 
zwanych „nowych i 
rewolucyjnych cech”, 
ale przyznajmy to 

uczciwie: wszystkie zeruj? w dalszym 
ci?gu na ustalonym enginie. 
WarGames ma do zaoferowania same 
nowosci, same dpiewaj?co-taricz?ce 
oryginalne elementy prawdziwej nowej 
generacji. Powiem codjeszcze: nawet 
jedli sam pierwszy wychwalam 
wszystkie pozytywne cechy tych gier 
(w koncu sam w nie gram), mog? 
wszem i wobec oznajmic, ze nie 
martwi mnie ani troch? konkurencja 
dla WarGames. Ufam catkowicie naszej 
grze i wiem, ze gracze potrafi? 
dokonac wtasciwego wyboru, 

ZSRR: Czy planujecie jakies mission 
dyski albo sequele do Gier Wojennych? 
Czy s? juz moze jakied projekty co do 
innych gier opartych na tym samym 
tytule? 

USA: To jakad dziwna maniera te 
podwojne pytania. Nie da si? tego 
unikn?c - tak obszerny projekt jak 
WarGames musi bye wszechstronnie 
przygotowany. Zawsze w takiej 
sytuacji trzeba miec cod bardzo 
ciekawego w odwodzie, jesli w ogdle 
produkt ma ujrzec swiatlo dzienne. 
Skonczylismy juz sam? gr?, teraz 

szukamy czegos, co moglibydmy 
zaoferowac potencjalnym kupcom Gier 
Wojennych. Oczywiscie b?d?tam 
nowe misje dla pojedynezego gracza, 
mapy do gry w sieci w trybie 
multiplayer. To jest podstawa, ale b?d? 
na pewno i inne smakowite k?ski: 
mozliwosc gry on-line, nowe jednostki, 
narz?dzia do edycji jednostek i troch? 
innych dodatkdw umilajqcych zycie. 
Wszystko bierzemy pod uwag?. 

ZSRR: Czego si? spodziewacie - uda 
si? sprzedaz czy nie? 

USA: Mydl?, ze gra odniesie sukces. 
Dlaczego? Bo na to zasluguje. Pewnie 
powiecie, ze mozna si? bylo 
spodziewac takiej odpowiedzi po 
facecie, ktory przez ostatnie dwa lata 
zyl i oddychal t? gr? i jest ni? 
naszpikowany do granic mozliwosci. 
Pami?tajcie jednak i o tym, ze takie 
zzyeie ma swoj? drug? stron?: stalem 
si? paskudnie wyczulony na kazdy 
szczegol, ktory widzialem tysi?ce razy. 
To ja znam wszystkie zakamarki Gier 
Wojennych i jesli nadal twierdz?, ze to 
jest super giera, to musicie si? z tym 
liezye i wybaczyc mi pewnosc siebie. 

ZSRR: Sk?d si? wzi?l obserwowany od 
jakiegos czasu boom w strategiach 

czasu rzeczywistego? Czy myslisz, ze 

rozwoj b?dzie trwal jeszcze jakis czas, 

czy moze gatunek wypala si? juz 

powoli? 

USA: 0, na pewno boom jeszcze si? 
nie kodezy. Potrzeba wielu lat na to, 
zeby tak znacz?cy gatunek ogral si? 
wszystkim, a z cal? pewnosci? taka 
chwila jeszcze nie nadeszla. Na 
szcz?scie sama natura gier 
strategicznych jest taka, ze swietnie 
poddaje si? wszelkim innowacjom i 
rozwojowi. RTS-y s? inne niz na 

przyklad wyscigi samochodowe, gdzie 
podstawowe zalozenie zawsze 
pozostanie niezmienne. Wszystko, co 
si? tarn dodaje to tylko zabiegi 
kosmetyezne. W strategiach czasu 
rzeczywistego natomiast produkcje 
mog? si? roznic mi?dzy sob? tak 
bardzo jak ich tworcy. Poprawa 
technologii i wzrost doswiadezenia 
zespolow developerskich z pewnosci? 
zaowocuje w niedalekiej przyszlosci 
jakimid wspanialymi grami. Mam 
nadziej?, ze my tez mozemy byd 
zaliczeni do tej nadchodzqcej fali. 

ZSRR: A co bydeie powiedzieli na to, 
ze oto wasza gra staje si? slawna na 
calym swiecie, a wy zostajecie 
osobistosciami w swiecie gier? 

USA: Slowa „slawny” i ,Josobistosc" 
utracily juz swoje pierwotne znaezenie. 
Nie chcemy i nigdy nie chcielismy 
zostac supergwiazdami. Nasze gry 
mowi? same za siebie i to za ich 
spraw? nasza reputaeja umacnia si? 
lub spada. Naturalnie wazne jest, zeby 
miec na swoim koncie udane tytuly, bo 
to daje stabilizacj? finansow? firmie i 
mocn? pozyej? w przyszlych 
negocjacjach. Osobiscie, jesli mogtbym 
na najblizszych targach dumnie 
odpowiedziec „WarGames", gdyby 
mnie ktos zapytal o to, jak? gr? 
zrobilem - bytby to szczyt uznania, na 
jaki licz? i jakiego potrzebuj?. 

ZSRR: Czy moglbys cod jeszcze dodac, 
ale tak specjalnie dla czytelnikow CD- 
Action? 

USA: No jasne! My w Interactive 
Studios sami jestesmy fanatyeznymi 
graezami, zupelnie tak jak wy. Kiedy 

zobaezylismy CS.C, pomyslelismy sobie; 
Jo jest dobre, ale my potrafilibysmy 
zrobic jeszcze lepsz? gr?. Wyobrazcie 

sobie, jakie czadowe by to mogto bye, 
gdyby umiescic akcj? w 

trojwymiarowym swiecie”. Wy na 
szcz?scie nie musicie juz sobie tego 

wyobrazac, bo gra jest gotowa. Mam 
nadziej?, ze spodoba si? warn tak 
bardzo, jak nam. Mamy tez nadziej?, 
ze stanie si? ana waszym „ number 

one1 w nowej fali RTS-ow. Milej 
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Titanic 
Witamna poMzieslatku.ktoryw 
Mlanenlich architektow nie mogl w 
m\m wypadku sip zepsut. A jednak... I 
Id wlakale Ty, Ziemianinie, nieszczpiniku, 
klfinaso miaszkaniB ulegfo dastrukcji 

Udowaniu Titanica, muaisz 
fiDindc zaiodze w odzyakaniu kontroli nad 
pajazdem. Jest to rflwniez warunek twega 
powrolu do liomEiu. No to, do dziela! 

j' JASPIN 

Poczqtek 

Spojrz na komputer, otworz szufladk? 
CDROMU i wloz do czytnika dysk z 
nadrukiem Starship Titanic. Nagle 
pot?zny statek zwali si? do twojego 
domu i przyjerrmie wyglqdajqcy 
DoorBoot zapyta ci?, czy jestes w 
stanie udzielic pomocy pasazerom 
pojazdu. Twoja odpowiedz si? nie liczy, 
wi?c mozesz napisac co tylko przyjdzie ci 
do glowy. Wez fotografi? swojego domu i 
gdy znajdziesz si? wraz z robotem w 
windzie, wcisnij przycisk na samej gorze. 
Gdy znajdziesz si? w Embarkation Lobby, 
zgodnie z zaleceniem DoorBota, podejdz 
do monitors i wcisnij guzik, a 
przedstawieni ci zostanq z imienia i 
nazwiska tworcy gry. W koncu podejdz 
do DeskBoota, odpowiedz na wszystkie^ 
jej pytania (nie boj si?, na pewno 
zrozumie), aby dostac klas? Super 
Galactic Traveler. 

Mama 

Potrzebne: SGT Class 

Idz do pokoju z rozwrzeszczanq papugq, 
wyciqgnij j? silq z klatki i skieruj si? do 
wyjscia. Papuga robiqc wielki harmider 
wyszarpnie si? z twej dloni, w ktorej 
ostanie ci si? jedynie jej piorko. Idz do 
windy [w Embarkation Lobby) i skieruj 
si? do pomieszczenia Bilge [wystiikaj 
nazw? na klawiaturze windziarzowi). Tam 
spotkasz si? z Matkq Succ-U-Busa, 
ktora nie czuje si? najlepiej. Uruchom jq, 
wrzud piorko do pojemnika i wcisnij 
..send". Niespodzianka - to jest 
Brobostigon. Wez Olfactory Center 
Titanii oraz Blue Fuse. 

Rozbrajanie bomby 

*Uwaga: Jesli nie dotkniesz bomby, ona 
si? nie wylqczy. Jedli dotkniesz, b?dziesz 
musial rozwiqzac trudnq zagadk?. Hm, 
wfasciwie to mozesz jq tak zostawid 
(odliczanie), ale bomba jest bardzo 
dokuczliwa. 

Potrzebne: SGT Class 

W pomieszczeniu, gdzie znajduje si? 
Titania, znajdziesz bomb? z przyjaznym, 
czerwonym przyciskiem. Zapewne juz go 
wcisnqfeS, no i pojawily si? male klopoty. 
Nie masz poj?cia, w jakiej kolejnosci 
literki muszq zostac ulozone, a milion 
mozliwych kombmacji uniemozliwia 
zastosowame metody chybH trafil. W 
dodatku te docinki m strony bomby 
Cglosu. ktdry odlicza czas) sq bardzo 
denerwujqce. Ale wsluchenie at? w t? 
gadk? moze byC ’ktuczcrh’ do 'rdivyiqzahia. 
zactenij z?by, wyt?z uszy l* juz masz. 
Zapami?taj: „NOBODY LIKES A 
SMARTASS”. 

Zdobywanie klasy drugiej 

Potrzebne: SGT Class 

Idz do odpowiedniej, ..swojej” windy 
(numer powiedziat ci przy powitaniu 
DeskBot) i wydaj rozkaz windziarzowi, by 
obrat kierunek pi?tra, na ktorym 
znajduje si? przydzielony pokoj. Aby 
znalezc ten wtasciwy na pi?trze, po 
prostu metodq „chybil-trafil" postaraj 
si? dotrzec do odpowiedniego 
pomieszczenia. Pokoje rozmieszczone sq 
zgodnie ze swoimi numerami, wi?c 
problemy raczej wystqpic nie powinny. 
Gdy znajdziesz si? juz w swymJoKum, 
uzyj PET, by kolejno wysunqd Personal 
Maintenace Hub, Horizontal 
Worksurface, The 
Horizontally Mobile Storage 
Compartment i Fully 
Recumbent Relaxation 
Device, Nast?pnie: Inflate 
The Bed, Operate The Visual 
Entertainment Device - i w 
ten sposdb utorowaled sobie 
drogp do telewizorka. 
Wskocz na fozeczko, ktdre 
teraz jest w stanie utrzymad 
twdj ci?zar i spdjrz na TV. 
Wlqcz go i ustaw na kanal 
trzeci. Wyjdz z pokoju i 
skieruj si? do holu. Podejdz do Succ-U- 
Bus na koncu korytarza i wcidnij 
„Receive", aby dostac swoj kolorowy 
magazyn. Udaj si? z powrotem do Top of 
the Well, a nast?pnie do Embarkation 
Lobby i podejdz do DeskBota. Uaktywnij 
jq i triumfalnie wrqcz jej magazyn, a 
twoja klasa zwlqkszy si? o jeden. 

Zepsuta winda 

Potrzebne: 2nd Class 

Kofzystajqc z windy zjedz do Bottom of 
the Well i podnies z podlogi glow? 
LiftBbtav Znajdz telewizor, ktory jest w 
pokoju z’niesmiertelnq papugq i 
Sprawd^ co aktualnie Jeci" na kanale 
piqtym. Zauwaz numer pi?tra 
wydwietlany na ekranie i skieruj si? w 
stron? wind. Wybierz t?, ktora przy 
otwarciu drzwi odmowi posluszenstwa i 
b?dzie wyglqdac na definitywnie zepsutq 
[prawdopodobnie b?dzie to „czworka"). 
Skieruj si? do windy, ktora znajduje si? 
pbok zepsutej i zazqdaj numer pi?tra, 
ktbry widziales w telewizorze na kanale 
piqtym. Gdy wjedziesz na odpowiedni 
poziom, wejdz do zepsutej windy, z 
glowy windziarza zabierz oko Titanii i 
zastqp je wlasciwq glowq LiftBota. 

E-Mail 

*Uwaga: Ta cz?sc zabawy jest 
opcjonalna. Nie musi bye wykonywana, 
ale wyjasnia nieco zaistnialq sytuacj? na 
statku. 

Potrzebne: 2nd Class 

Wkrocz do pokoju z Titaniq i otworz 
drzwi prowadzqce do FuseBox. Otworz 
FuseBox i pokr?c czerwonq galkq. Wez 
czerwonq cz?sc i wyjdz. Teraz idz do 
Creator's Room i zauwaz, w jaki sposob- 
rozmieszczone sq trzy popiersia. Stojqc 
przy samym wejsciu do pokoju, przodem 
do wn?trza, rzuc wajehq przed siebie. 

, Opsi^yw.olajsimy^malq katastrof?, ale 
teraz mozesz ujrzec za kszdq z glow 
kolejno napisy „THIS", JHAT” i 
„ OTHER”. Wrod do FuseBox i spdjrz na 
komputer. Jakft.uzytkownikow wpisz 
..LoovmHI^pcraliontis" oraz 
..Brobostigon", natomiast hasla dla nich 
to odpowiednio: ..This”, Jhat" i 

„Other". Musisz dopasowac hasla do 
uzytkownikow, tak jak owe napisy 
pojawily si? za ich glowami w Creator's 
Room. Teraz juz mozesz przeczytac 
wszystkie E-maile. 

Pistacje papugi 

Potrzebne: 2nd Class 

Zauwaz, ze kiedy ztfajdujesz si? w 
towarzystwie papugi, ona od czasu do 
czasu zdradza swq nami?tnosc do 
orzeszkow pistacjowych. Wi?c trzeba si? 
o nie postarac. Zasada jest taka: nie 
mozesz wziqc orzeszkow do papugi, ale 
mozesz papug? zaniesc do orzeszkow! 
Jakiez to proste! Idz wi?c do pokoju 
ptaszyska, wez opierzone dranstwo, 
nast?pnie uruchogn Succ-U-Bus, wrzuc 
papug? do pojemnika i przenies myszkq 
(jak w Windowsie) Designer Room 
Number swego pokoju drugiej klasy. 
Wystarczy wcisnqc „send” i ptak sobie 
juz jedzie do orzeszkow. Skieruj si? do 
przydzielonej przez DeskBota windy 
(podezas przyznawania klasy drugiej) i 
dojedz do swego pokoju. Tam podejdz do 
Succ-U-Buss i wcisnij ..Receive”. Papuga 
si? uwolni, ale w koncu znajduje si? w 
pokoju z ulubionym pokarmem. Podejdz 
do pojemnika z pistaejami (po prawej 
stronie lozka), a wtedy ptaszysko samo 
si? nakarmi. Kliknij na uchwyt i zabierz 
pojemnik po zjedzonych pistacjach, ktory 
zdaje si? bye brakujqcym uchem Titanii. 
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Zamawiam ptyty: 

□ Q2.25,00 zt 

□Swiat MP3 ....25,00 zt 

□Lightflow.... .. 20,00 zt 

Zamawiam ptyty: 

□ Q2.25,00 zt 

□Swiat MP3....25,00zt 

□ Lightflow.20,00 zt 

Jezeli zamowisz ptyty Q2 oraz 
Swiat MP3, otrzymasz ZA 
C)ARMO kr£|zek zespotu Aural 
Vianet, Lightflow! 

podpiS zamawiajqcego 

□ □ 
UWAGA 

PROMOCJA 
Jezeli zamowisz ptyty Q2 oraz 
Swiat MP3, otrzymasz ZA 
DARMO krapek zespotu Aural 
Planet, Lightflow! 
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UWAGA 

PROMOCJA 
Jezeli zamowisz ptyty Q2 oraz 
Swiat MP3, otrzymasz ZA 
DARMO krqzek zespotu Aural 
Planet, Lightflow! 
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Solucje 118 

Zdobywanie klasy pierwszej 

potrzebne: 2nd Class 

wi?c wezwij BellBota. Powiedz mu „Get 
the broken light", a odkryjesz, ze jest to 
kolejne oko Titanii. 

Uzyskanie pierwszej klasy podroznego 
jest dziecinnie proste. Po prostu trzeba 
poprosic o to wrednego DeskBota. 
Oczywiscie w zwiqzku z jej charakterem, 
proste to nie b?dzie, ale przy malej 
pomocy techniki wszystko moze stac si? 
mozliwe. Idz do Sculpture Room i 
podejdz do statuetki bardzo 
przypominajqcej DeskBota. Poreguluj 
dwiema wajchami, dopoki dwa najwyzsze 
wskazniki na twym PET’cie osiqgn? 
szczyty (pojawi si? kolor zofty zamiast 
czerwonego). W ten sposob, grzebiqc w 
ustawieniach robota, przestawifes nieco 
jej charakter i usposobiles przyjazniej do 
zycia. Wroc do Embarkation Lobby i 
poprod DeskBota o upgrade, czyli 
polepszenia swego polozenia. (Can I have 

Zabojczy drink 

Potrzebne: 1st Class, Blue Fuse 
[przeczytaj ..Mama") 

Wskocz do Pelleratora (naprzeciwko 
wind) i wybierz jako koncowE} lokacj? bar. 
Spojrz na telewizor i zanotuj przepis na 
zabojczy drink. Zobaczysz takze na jednej 
z barowych polek kolejnq cz?sd Titanii, 
ale barman uprzejmie wyperswaduje ci 
ch?d schowania jej do kieszeni. Uderz w 
dzwonek i wez szklank?, ktdrq barman 
postawi na blacie. Mozesz go pytac o 
rozne cz?sci przepisu na drink, co 
powinno podsunqd ci pomysi, jak je 
skompletowac. A oto skladniki: 

an upgrade?"! 

Chevron TV 

Potrzebne: 1st Class 

Znajdz najblizszy ciebie odbiornik TV i 
przelqcz na kanaf 4, Ujrzysz na ekranie 
umieszczenie oka Titani, 
najprawdopodobniej na suficie jednego z 
pomieszczed klasy pierwszej. Skopiuj 
uktad kwadracikow, ktdry widzisz na 
Designer Room Number w swoim Petcie, 
przez przytrzymanie klawisza Shift i 
klikanie na malych kwadracikach. 
Zachowaj uklad i skieruj si? na wskazane 
pi?tro, uzywajqc LiftBota 
(prawdopodobnie zawsze b?dzie to 
poziom 7, pokoj 3, ale mozesz tez 
wybierac losowo). Wkrocz do pokoju i 
kliknij na czterech srodkowych lampach. 
Zauwaz, ze jedna z nich ma problemy, 

** Crushed Television ** 

Idz do Parrot Lobby i wezwij BellBota. 
Popros go o ,Throw the television down 
the well" - w ten sposob robocik 
wykona dla ciebie maty rzut 
odbiornikiem. Windq dostan si? na 
Bottom of the Well i podnied nieco 
pokiereszowany telewizor. Musisz 
szybko si? do niego dostad, gdyz zlom 
moze zniknqc, zanim si? pojawisz na 
Bottom of the Well. 

** Pureed Starlings ** 

Idz od pokoju Titanii i wkrocz do 
FuseBox. Wloz niebieskq Fuse, przekr?c 
niebieskq galk?, a nast?pnie zdltq i wez 
zoltq Fuse* Uzyj Pelleratora, by dostac 
si? na Promenade Deck, na ktdrym 
znajduje si? wielki wentylator. Wlqcz go i 
ustaw pr?dkosc na „Fast”. Pooglgdaj 

** Mieszanie sktadnikow ** 

Gdy juz wszystkie skladniki do drinka 
czekajq w pelnej gotowosci na 
wykorzystanie, wroc przez Pellerator do 

„Nie dotykaj tego” 

Potrzebne: 1st Class 

Gondol? dostan si? do Arboretum i 
skieruj si? do obszaru, ktdry wydaje $i? 
Pelleratorem naprzeciwko prawdziwego 
Pelleratora. Otwtirz go \ wei Hose. 
Wroc do Parrot Lobby i podejdi do 
lampy. Uzyj Hose m lampie, 3 zostame a 

w r$ku drugs kortcdwka Hose. Podejdl 
do Succ~U~Bus i podaruj my drugi konree 

Idz do Parrot Lobby i 
wez pr?t lezqcy na 
workach przy scianie. 
Skorzystaj z 
Pelleratora, by 
ponownie dostac si? 
na Promenade deck i 
podejdz do Hammer 
Dispenser (wielki 
mlot). Uzyj pr?ta, 
aby wcisnqd przycisk 
(usfyszysz dzwi?k i b?dziesz musial 
uderzyc w przycisk trzykrotnie). Wez 
mlot i wroc na Top of the Well, Wez 
wind?, aby dostac si? na SGT Class 
Florr, wejdz do malego pokoiku na koricu 
korytarza (z obrazkiem przypominajqcym 
Monaliz?) i spojrz na patyczek osloni?ty 
szkiem. Mlotkiem rozbij ochron? i wez 
patyczek. Wroc na Top of the Well i 
gondol? przeptyri do Arboretum. Otwdrz 
arboretum (ogrod) i uzyj patyczka, by 
strqcic cytryn? z drzewa, ktor? 
powinienes schowac do kieszeni. 

zmienisz ustawienia BarBota przed 
zmiksowaniem drinka, robot si? nie 
skroci, ale za to wykona niezwykle 
interesujqcy w skutkach chwyt, ktory, 
choc ci w zadnym stopniu nie pomiesza 
szykow, zapewne ci si? spodoba. 

sobie rzezni? ptakow wciqgni?tych do 
wentylatora (!) i po seansie wroc na Top 
of the Well. Skorzystaj z windy, aby 
dostac si? do ktoregokolwiek pokoju SGT 
Class (pi?tra 28-38). Idz do restauracji 
i wcisnij przycisk, by otrzymac kurczaka, 
nast?pnie umiesc go pod lewym kranem. 
Gdy pojawi si? substancja, przystaw 
szklank? (z baru) pod kurczaka, by wlac 
do niej Pureed 
Starlings. 

baru i uderz w dzwonek. Daj robotowi 
cytrynk?, TV oraz pelng szklank?. Spyta 
ci? co to jest, wi?c odpowiedz mu 
„Pureed Starlings". Popros „Get the 
vodka” i barman wykona dla ciebie po 
mistrzowsku ognisty napdj. Niestety, 
robot si? nieco skroci, dzi?ki czemu 
b?dziesz mogi wzi?c brakujqcq cz?sc 
Titanii (Vision Center) z baru. Jesli 
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Hose, a on w podzi^ce eksploduje. Wroc 
do swiatefka i zobaczysz, ze cos si? 
pojawifo. Oh! To nos Titanii!!! Wez go i 
przejdz do nast?pnej zagadki. 

Tworzenie muzyki 

Potrzebne: 1st Class 

Jesli wczesniej, zwiedzajqc lokacj?, 
wpadfes na chwilk? do Restauracji dla 
pierwszej klasy, zapewne przeraziles si? 
okropn? muzyk?. Aby cos z tym zrobic, 
skieruj si? do Music Room 
(Pelleratorem) i spojrz na krzesta. 
Zanotuj ustawienia i skopiuj je na panelu 
kontrolnym, wcisnij czerwony przycisk, 
by odegrac par? przyjemnych dla ucha 
dzwi?kow. Jednak zdaje si?, ze mnostwo 
ludzi ma z tym problemy i nawet nie 
podejrzewaj?, ze rozwi?zanie muzycznej 
zagadki znajduje si? z tylu pudelka gry, 
Oto gotowe ustawienia dla tych co si? 
pogubili: 

Lewa gora : / 
Nie ruszaj ich, s? akurat w dobrej 
pozycji 

Prawa gora: 
pionowy suwak - drugi od gory 

Poziomy suwak - trzeci od lewej 

Gorna galka - szczyt po prawej 

Dolna galka - szczyt po lewej 

Lewy dot: 
pionowy suwak - czwarty od gdry (daleki 
doll 

Poziomy suwak - najdalszy lewy 
Gorna galka - szczyt po lewej 

Dolna galka - szczyt po lewej 

Prawy ddl: 
pionowy suwak - trzeci od gory 

poziomy suwak - czwarty od lewej 
[daleki prawy) 

gorna galka - szczyt po lewej 

dolna galka - szczyt po prawej 

W koncu wszystkie cztery zielone 
swiatelka powinny rozbfysn?! Jesli 
wszystko poszlo takjak powinno, 
koncert powinien trwac okolo 140 i 
wszystkie instrumenty przestan? grab 
jednoczesnie z ..ping” na koncu. Odwroc 
si? i skieruj do fonografa, a nast?pnie 
wcisnij,.Record". Wroc do panelu i 
odegraj partyjk? muzyczki od pocz?tku, 
Wroc do fonografa i wcisnij stop 
(trojk?tny przycisk). Zagraj to, co ci si? 
nagralo, nast?pnie zatrzymaj i wyci?gnij 
cylinder z urz?dzenia (wcisnij dwa razy 

trojk?t) Wez cylinder i ucho fonografa, 
ktore w rzeczywistosci jest kolejn? 
cz?sci? Titanii. Skieruj si? do Pelleratora 
i udaj si? w kierunku Restauracji dla 
pierwszej klasy. Namolny robot 
poinformuje ci? (z fhannncuskim 
akcentheeem), ze wszystkie stoliki s? 
zarezerwowane. Oderwij mu rami? i 
uderz nim w srodek jego posladkow, rob 
tak, dopoki robot si? nie podda. Proces 
ten moze zaj?c troch? czasu i moze 
wymagac kilku prob, ale jesli robisz to 
poprawnie, robot b?dzie krzyczal „You 
are hitting me in my Achillies Buttock'1, 
czyli w wolnym tlumaczeniu: „Uderzasz 
mnie w posladek Achillesa”. Gdy juz 
osiggniesz nad francuskim zlomem 
wladz?, pozwoli ci on usigsc przy stoliku 
Scraliontisa. Znajdziesz tarn serwetk?, 
zielony Fuse oraz drugie rami? robota 
trzymaj?ce klucz, Podejdz do systemu 
muzycznego i otworz go ramieniem 
trzymajpcym klucz. Wysun cylinder (dwa 
razy wcisnij kwadrat), odwroc go na bok 
i zast?p go tym, na ktdrym wczesniej 
nagrales swoje dzwi?kL Wcisnij „play" 
(trojk?t) i wroc do robota, ktory tak 
bardzo si? zrelaksuje muzyk?, ze wypusci 
Titania’s Auditory Center.,JeSli nagranje 
ci nie wyszlo, b?dziesz musiat wrocid do 
pokoju z muzykami i powtorzyc sesj?~ 

Kurczak papugi 

Potrzebne; 1st Class, serwetka 
(Napkin) 

Papuga nagle zazyczy sobie gor?cego 
kurczaka, wi?c trzeba b?dzie spelnic jej 
wyuzdan? prosb?. Jesli nie masz 
potrawy, idz do FuseBox i poruszaj zolt? 
gatk?, by wzi?b zblty Fuse. B?dziesz 
takze potrzebowal zachowad w swoim 
Designer Room Number lokacj? papugi, 
czyli Parrot Lobby. Wind? udaj si? na 
pi?tro SGT Class i wejdz do restauracji. 
Przesun przetgcznik, aby dostad 
kurczaka (ale jesli masz juz takiego, lecz 
jest zimny, daj go najpierw.Succ-U- 
Busowi). Uzyj kurczaka na swej 
serwetce, a nast?pnie na drpdkowym 
kranie, by polac go musztardq.'Wyslij 
tak wykonan? potrawf do Parrot Lobby, 
uzywaj?c Succ-U-Busa (wrzuc kurczaka 
do pojemnika, przenies z Designer Room 
Number kwadracik z Parrot Lobby na 
Succ-U-Bus i wcisnij „send"). Nast?pnie 
wind? wjedz na Top of the Well i skieruj 
si? do Parrot Lobby. Nadeszla 
odpowiednia chwila na maly save. 
Podejdz do Succ-U-Bus, uaktywnij go i 
wcisnij „Receive", wez cylinder, uzyj 
ponownie kurczaka na serwetce i skieruj 
si? do klatkL Przesun papug? jak 
najbardziej w lewo i pozwol jej, by ci 
zabrafa kurczaka. Gdy ptaszyna 
delektowac si? b?dzie swym ulubionym 
posilkiem. zabierz jej patyk z klatki. W 
rzeczywistosci okaze si? on kolejn? 
cz?sci? Titanii (Centra Intelligence 

Core). Jesli ci si? ta sztuczka nie uda. 
po prostu sprobuj ponownie, 
rozpoczynaj?c od miejsca, w ktdrym 
wykonales save gry. 

Zmiany w pogodzie 

Potrzebne: 1st Class, obydwa ramiona 
francuskiego robota, Green Fuse 

Zgodnie z tym co mowil DeskBot, glos 
RowBota jest 
troszeczk? 
smieszny, wi?c 
zrobmy male 
dochodzenie. Idz 
do pokoju Titanii, 
nast?pnie do 
FuseBox. Otworz 
go i wez palk? z 
zielonego Fuse, a 
nast?pnie 
przekr?c galk?. 
Wroc na Top of 
the Well i 

I gondol? przeplyn 
do Arboretum. 
Stan przed 
sprawnym juz Arboretum i zmien sezan 
na jesien. 0! Chyba udalo ci si? znalezc 
kolejn? cz?sc Titanii. Uzyj dtugiej palki, by 
dostac si? do Titanii Speech Center. 
Nast?pnie zmien por? roku na zim?, 
odwroc si?, a czeka ci? kolejna 
niespodzianka, Otoczenie wokol ciebie 
zamarzlo, Skieruj si? do obszaru 
naprzeciwko Pelleratora (tarn gdzie 
zfTalazles Hose). Odwroc si? i podejdz do 
RowBota. Kliknij na jego klatce 
piersiowej, by wydobyc dwa przyciski. 
Dzialaj? one nieco dziwnie: gdy wciskasz 
jeden, drugi wyskakuje, a ty musi 
sprawic, by obydwa pozostaly wcisni?te. 
Gdybyd mial trzeci? r?k?... Przeciez 
masz! Uzyj rami? francuskiego robota, 
by wcisngc obydwa przyciski w tym 
samym momencie. Gdy w koncu RowBot 
przestanie spiewac, dzi?ki przelgczeniu 
obydwu dzwigni, mozesz wzigc jego 
usta, ktore nalez? do Titanii. Aby moc 
opu£cic obszar, b?dziesz musial zmienic 
por? roku z zimy na jakqkolwiek inn? - 
byle cieplejsz?. 

Sktadanie Titanii w jednq 
catosc 

Potrzebne: Wszystkie 11 cz?sci 

Titanii: para oczu, uszu, usta, serce i 
cztery centrale. Wloz to wszystko do 
Titanii, natomiast centrale uloz w 
nast?puj?cej kolejnosci: 

zolty - czerwony - niebieski - zielony 

Gdy kobiecina przywroci si? do zycia, 
pokoj za ni? w koncu stanie si? dla ciebie 
dost?pny i w ten sposob wejdziesz na 
Mostek. 

Powrot do domu 

Potrzebne: Dzialaj?ca Titania 

Wejdz na Mostek i podejdz do 
zawieszonego kasku. Uzyj fotografii 
domu na slocie, oraz swego PETa, aby 
uaktywnic nawigacj?, B?dzie to nieco 
skomplikowane do rozwi?zania, ale 
b?dzmy dobrej mysli, Kontrola 
nawigacyjna Titanii moze bye uzyta na 
podstawie fotografii z twego domu. 

Musisz ulozyc odpowiednio wybrane trzy 
gwiazdy w stosunkowo maly trojkqt. 
Wi?c idz do widoku na zdj?cie, podnies 
gwiazd? (b?dzie podswietlona krzyzem) i 
wroc do widoku na gwiazdy. Teraz 
rozejrzyj si? dookola, az znajdziesz t? 
gwiazd?, ktor? podswietliles (b?dzie 
oznakowana zoltym diamentem). 
Uszereguj krzyz i diament w ten sposob, 
aby wszystkie koordynuj?ce swiatla 
gwiazd zacz?ly mrugac. Wcisnij L na 
klawiaturze i z powrotem przel?cz si? na 
widok domu, by wzi?c kolejn? gwiazdk?. 
Wrod do mapy gwiazd i zlokalizuj drug? 
gwiazd?, i ponownie wcisnij L, Pojawi si? 
lina pomi?dzy gwiazd? a czerwonym 
krzyzem. Aby ukonezye trojk?t, podnies 
trzeci? gwiazd? ze zdj?cia, znajdz j? na 
mapie i uzywaj?c L, zamknij j? w 
utworzonym trojk?cie. Wcisnij „Set 
Destination", wyjdz z kasku i skieruj si? 
w stron? kierownicy. Wcisnij „Go" i z 
okrzykiem „Home, sweet home" udaj si? 
w domowe pielesze. 

Na koniec mala klawiszologia, ktora 
funkcjonuje podezas sesji w kasku: 

TAB przel?cza pomi?dzy map? gwiazd 
a zdj?ciem domu 
Z lewo 
X prawo 
« qora 
/ ddl 
; przod 

tyl 
SPACE zatrzymanie ruchu 
L zamrozenie wspolrz?dnych 
D odwrotne do L 

Kumer 08/98 



Tipsy IBP I-—- -—-- 
Wi^cej tipsow i programy z tipsami znajdziesz na CD (Bonus/Bonus2/Tips). Tamze trainery, edytory do gier itp. 

Commandos: Behind Enemy Lines 
(Eidos) 

Kody do etapdw 

2: 4JJXB 
3: ZDD1T 
4: RFF1J 
5: K4TCG 
6: DT1WN 
7: IH3W1 

8: 52WJ7 
9: 924BF 

10: HYBM3 
11: JF0P3 
12: 4MB4D 
13: BJK4Y 

14: TI8D1 
15: XQWDC 
16: L9IPV 
17: 5LIMV 
18: YJOJG 
20: GDKWT 

Forsaken 
(Acclaim) 

Wpisz'w dowolnym menu: 

BUBBLES ■ cheat mode on 
IAMZEUS ■ god mode on/otf 
FULLMONTY ■ wybor tevelu on/otf (tub 

THEFULLMOm) 
TITSOOT ■ hmntm... statek dla ludzi powyiej 18 roku iycia ;■) 
LUMBERJACK i JIM BEAM ■ rakiety (rdine) 

Gdyby tipsy nie chciaty dzialac, wpisz je matymi tilerami. 

Grand Theft Auto 
(DMA Designs) 

Podpowiedzi: 
• w pierwszym poziomie w San Andreas 
czofg ukryiy jest w zach. Sailors Wharf, a 
doktadniej w dokach stojqcych wzdtuz 
brzegu. Wjecbac trzeha gorq przez tramp. 

•drugi czoig stoi w pln-zach. Miramire (Vice City), takze na pierwszym 
poziomie, a dostat sip do niego moina biorgc motor i przeskakujgc przez 
ogrodzenie, poczgwszy od pierwszego budynku w prawo. 

•najlepszy w/g mnie jest “szat zabijania" oczywiscie na pierwszym 
poziomie w zach. Aye Valley, w San Andreas. Ukryty jest w furgonetce 
w kwiatuszki, stojqcej na parkingu, na dole ekranu. 

Nadesfat: Filip Kasprzyk 

Guts’N’Garters 
(Ocean) 

Wpisz (duzymi Hteramit): GUTS 
\DAVESCHEAT 
Efekt - dostgp do wszelkiej broni. 

Motorhead 
(Gremlin Interactive) 

Nowe tipsy: 

•All Cars & Tracks: 
Zaloguj sig jako: R Peterson, zes\ 

•Ignition-mode: 
Zaloguj sip jako Ignition, zespof- 

•Avenger: (tylko dla posiadaczy dopafaczy) 
Zaloguj sig jako Avenger, zespdt: Zx. To powinno ucieszyd szczegdlnie 
milosnikow... ZX Spectrum 

•Water Mode: (tylko dla posiadaczy dopafaczy) 
Zaioguj sig jako: Ramiosa, zespdf: H2Q, 

•Hell Mode: (tylko dla posiadaczy dopafaczy) 
Zaloguj sig jako: Lemmy„ zespol: Ace. 

•LA-style suspension: 
Zaloguj sig jako g-ride, nazwa zespotu: west. 

•Moon gravity: 
W “personal options” zaloguj sig jako Buzz Aldrin (zespdt: NASA). 

•TRON-mode: (tylko dla posiadaczy dopalaczy): 
Wpisz sig jako: tribute to tron. I popatrz teraz na grafikg w grze... 

Shadowmaster 
(Psygnosis) 

W main menu nacisnij jednoczesnie F2 i F3 
powinienes ujrzec komunikat “cheats on”. 
Teraz wcisnij klawisz + (plus) i nacisnij 
Backspace, by moc wpisac cheata. Wpisz: 

ALLOW SINGLE 

TURBO 
THE WHOLE OF CREATION 
SCOUSE 
SHIFT-F9 
F11 
F12 

- tryh single-player na tevelach 
muftipfayerowych 

- turbo mode 
- wyfgcza cheaty 
- wtqcza komhinacje klawiszy: 
- skok o ievet 
- amunicja 
- energia 

Unreal 
(Epic Megagames) 

Dodatkowe kody (poprzednio - CDA 08/98). 
Nacisnij ~ by wywotac konsoig, wpisz kod, 
nacisnij Enter, ponownie nacisnij ~ 

INVISIBLE 
KILLPAWNS 
SLOMO # 

PLAYERSONLY 

- jestesmy niewidzialni 
- zab 'ija wszystkie potwory 
- tempo gry (1.0 - normalne) 
- zamraza potwory. Powtorne wpisanie anuluje go. 

Uwaga: spore wigcej o Unrealu - w pliku tekstowym z tipsami na CD. 

World Cup ’98 
(EA Sports) 

Wpisz: 

Take a Dive 

Hot Potato 
Big Heads 
Skeleton Players 
Crazy Bail 
Silly Moves 
Flaming Bail 
Alien Model 
Zico 
Hurst 

- wybor dowolnego 
gracza 

- ??? 

- duze gtowy 
- wyjQtkowo chudzi gracze;-) 
- pitka szaieje! 
- komputer gra tak dobrze, jak nasza reprezentacja;-( 
- pfonqca pitka?t 
- horror na stadionie 
- wfgcza ”1982 Classic Match” 
- wtqeza ”'82,74,70/66 Classic Match" 

Spec_Ops 
(Take 2 Interactive) 

Edytujcie save-game spod np. Dos 
Navigators. Zaraz na poczqtku save'a 
znajdziecie dwie iiczby; odpowiadajgce za 
numer misji i numer fazy. Wystarczy zmienid 
je na wartosC 05 03 by uzyskad dostgp do 
wszystkich zadah. Wczesniej zr6b sobie kopig bezpieczenstwa tego pliku! 

X-Com: Interceptor 
(Microprose) 

Nacisnij CTRL-e - zanim wpiszesz cheaty 
powinienes usiyszec dwa “bipnigcia” Teraz 
wpisz: 

battlecheat 

canttouchthis 
fillerup 
knowitall 
quickbase 
payday 

= wlqcza cheaty w trybie 
lotu 

= nietykalnosc 
= walka na dowolnym dystansie 
= masz zakohczone wszystkie badania naukowe 
= konczy (szybko) wszelkie konstruowane budowle 
= kasa 



Prenumerata 
i zamawianie archiwaliow: 
1, Nalezy BAROZD CZYTELNIE I DOKtADNIE 
wypetnrt przekaz, 
2, Za opdinlenia wynihlc z b^dnago lub 
fileczytelnego wypein tenia .pratom rodakcj; 
nie ponc^i odpav,MzialnflM v 

slownie mies^c, od 
siBfiozpoczEid qj^z lainaeryG jej drugosfi (ir 
ivS&jApb dwfnafole numerfowh slawiaj^c 
faiyzflgw kwadralowym pclu. 
^Sjbimery znajduj^ce sig w spriedalyMt 3 
!yfft$Jvi (po 20 lym danetjo mtes&ft); nates 
zaruawfafi w nibryce NpmtSrv aicluwaine''. 
Ceny archlwalidw: nr 3/jfi 14 96 9 A 
pozostale iitn>ieryji12 it ft/96 IjjHfczi 
fr96 - wyczerpaiiy, 7 8/9$ - wyezarpa 
10/7 - wyczerpany), Zam3pj^2^zf! 
arehiwslny* ivptsi«|pi?iy wWpowlerfnfc 
jogo rnrmcr (npTT/98-styaen 93). Mo 
naturatnie wpisywad wieeej n\t jedan 
SjBdnyo^rzek^Mi^ijto wjjs> 

klii 
rubryka na d 
Zamawiaftc 
wpistijemy It 
mimortiw. 
5, W placdw 
iStlin* sums 
Sumo wplsui 
Koszly wysyl 
pokrywa red 
6. NIb przyfn 

co Potzty rmm\ nalety wplaciG 
t. wszyslkie zamowlone lowary. 
jemy n& druglei slronio przekazu. 
ikitfmMoriyeh nujmihw, 

uujemy zamfiwiert Hstownych, 
^y zamdwteFiia WVU^CZfJlElfefTu tiwzglednlari 

PRZEKAZACt 
NIE 0^DA m WfM 

7. Wplala zs mi'eViqc uOstgpuy jHMlnna.byfc 
dokonana do dijesi^ego tinia tijle^ddi1-VJJ 
poprzedzaj^cego prenumeralf. j any ml s I ov/y; 
fflSH cbceelo oirzymafi np. n timer mafowy, lo 
nalety wypeinid prjekaz I wpiacji} wytong 
kwotf do dnte 10-go kwletnla. PfzokroczanlB 

duje opbinJenla w tfortczanlu 

my oddiielnie plyt CD-AcflM. 
iowlq one Integral^ czy$£ 

la zagraniezna 100% drozef, 

Atojego pisma w kicskacfi! 
nas, a preyldziemy da Cteble 

pontewaz sti 
czasepIsTiia, 
9. Prenumer 

Nle szuka); 
Zap re mime r i 

Rekfamacje: 

ReklamacM spiawie prenumeraty tub 
numsrtiw aruhiwalnycli nalezy kterowai da 
Oziaiu Pfenum&faly ■ W pontedziatek w gotfe. 
od 94e) do 16-tef, w pozoslale dni lygodtila od 
9-lej do lldej* 
(Daniel Snlegon, tel. 071 343 70 71 w. 33fl, 
e-mail: sHyer.blum@mikroz0twrac.pl). 
W p^ypadkp uszkadzonycti CSMMHViaw nafeiy 
wysteC |e ta adres wydawey 2 adnolacj^ 
co dokladflie si? z nlml dziejo, Zasian^ 
sprawdzone i wymienione na sprawne. 

Zamawiam prenumerat? miesi^eznika 

IP® SHAREWARE 
od miesi^ca .. / 98 (slownie) 

Dszesc numerow z CD 
D dwanascie numerow z CD 

Q numery archiwalne. 

39,96zt 

79,92zt 
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O trzy numery 27,98zt 
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D dwanascie numerow 111 r92zi 
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Copyrign: ELSFA. ■camping by ChartTrack 

jjj Mm?'br Dwadtititia Milepzxyel) glor rm msiptkto fi!§ttemy 

1 1 World Cup ’98 
Ea Sporls/THQ 

PC, PSX, Gameboy, N64 

9 « Grand Turismo 
» £ Sony Computer Entertainment 

PSX 

o Unreal 
w ” GT/Epic Megagames 

PC 

4 o Resident Evil 2 
PSX 

c A Tomb Raider 
w * Platinurn/Eidos Interactive 

PC, PSX, Saturn 

r Tekken 2 
O 0 Platinum/Namco/SCE 

PSX 

7 fi Men in Black 
■ 0 Gremlin interactive 

PC. PSX 

o World League Soccer ’98 
® " Eidos ftmtocM Sega 

PC, PSX, Saturn 

a p Cras/? Bandicoot 
® 0 pfaijniiiiVGCE 

PSX 

-i n 11 Micro Machines V3 
1 U 11 PijiiinunvCotfemasSers 

PC, PSX 

1*119 Goldeneye 007 
N64 

19 Q Die Hard Trilogy 
PC.-pftmj swum 

1 o ! n FIFA: RTWC '98 
1 ® 1 V EA SpofU 

PC. PSX. N84. Salurn 

147 Forsaken Km 

i4* / ACCto, _ *'PS* 

ic 14 Tomb Raider 2 
1 v I t Eitfos^oie Design 

PC PSX 

1613 &uaf<e 2 Missions: The Reckoning re 

1715 .'StL. 

18 ?1 Tomb Raider: Unfinished B 
11 Inrorncfivfl 

usiness n 

1 q 97 Theme Park 
PC.PSX Ailll(ll 

on <nlSS Pro 

Hiring Gier 
Mti^mneh glut aMsm 1 

1 
Unreal 
GT/Epic Megagames 

2 1 
World Cup ’98 
EA Sports 

o ? Quake 2 Missions: The Reckoning 
** Activision 

4 4 Ultimate Soccer Manager ’98 
™ * Sierra/Cendant 

5 5 Sensible Soccer ’98 
GTI/Sensible 

POLSKI TOP tO 
i 

2 1 

Starcraft 
-252 

GTA 
-232 

3 4 

4 2 

Fighting Force 
-206_ 

Quake 2 
-190 

World Cup 98 
*166 

6 Spec Ops 
-148 

8 5 

Forsaken 
* 105 

TOCA 
-0B7 

Tomb Raider 2 
-061 

106 9* 

Ojjj, zakottowalo si? na Ittcie! Duzo nmvoSci! Starcraft od razu na pierwszym miejscu! 
GTA, mimo iz uzyskala wi?cej punktdw nil miesiqc temu, musi zadowolic si? pozycjq 
wicelidera. Quake 2 si? obsuwa, a pojawienia si? Unreala na pewno nie wyjdzie mu na 
zdrowle ;). Gorgczka mundialowa zaowocowata do$e wysaklm debiulem World Cup 98. 
TR2 ponownie zawilai na list?; ciekawe czy na dingo? To jut zaleiy od Was... Mimo 
wakacji nie zapominajcie o wysyfaniu kartek pocztowych z maksymalnie trzema 
propozycjami do naszej listy przebojowl 
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SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 
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pod pis przyj m u j^cego. 
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W wakacyjnym numerze migdzy innymi: 
poradniki dla zdesperowanych amatorow gier Might&Magic VI, 

Black Dahlia, Zork Grand Inquisitor, Starcraft oraz cala masa tipsow. 


